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I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu 
 

1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu 
rozpočtu v roce 2005 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) a jím řízené 
organizační složky státu Česká školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum 
a příspěvkové organizace hospodařily v roce 2005 podle zákona č. 675/2004 Sb., o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2005, jehož součástí jsou i závazné ukazatele rozpočtu 
kapitoly 333. Zákon o státním rozpočtu na rok 2005 schválila Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky svým usnesením č. 1 418 dne 15. prosince 2004.  

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu v resortu školství, mládeže 
a tělovýchovy se v roce 2005 řídilo zejména zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 306/1999 Sb., 
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy splnilo v roce 2005 všechny úkoly 
vyplývající ze zákona o státním rozpočtu a dalších zákonných předpisů, usnesení vlády 
ČR, pokynů a opatření Ministerstva financí. Dodrželo všechny závazné rozpočtové 
ukazatele.  

Ministerstvo financovalo pokračující reformu vzdělávání, zajistilo zlepšování 
platových poměrů pracovníků pedagogických (navýšení platových tarifů v průměru o 11 % 
oproti roku 2004) i nepedagogických (navýšení platových tarifů v průměru o 7 % oproti roku 
2004) v souladu s nařízením vlády č. 637/2004 Sb., zabezpečilo ekonomické náležitosti 
školského zákona, jenž vstoupil v platnost 1.1.2005, zvýšilo výdaje na veřejné vysoké školy 
a výdaje v oblasti vědy a výzkumu a tím plnilo vládní priority v oblasti školství. Ministerstvo 
a jím řízené organizace rozvíjely účast v programu Evropského sociálního fondu EU a dalších 
programech účelově financovaných z rozpočtu kapitoly a pokračovaly ve Státní informační 
politice ve vzdělávání.  

Celkové výdaje kapitoly 333 dosáhly v roce 2005 částky 102, 577 mld. Kč a byly 
oproti výdajům roku 2004 vyšší o 7,3 %. Kapitálové výdaje činily 6,346 mld. Kč (růst oproti 
roku 2004 o 15,7 %), neinvestiční dotace vysokým školám 20,266 mld. Kč (nárůst o 14,25%), 
v tom: veřejným vysokým školám 20,247 mld. Kč a soukromým vysokým školám 19,14 mil. 
Kč, výdaje na výzkum a vývoj celkem 5,587 mld. Kč (nárůst o 23,11 %). Zvýšily se i dotace 
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soukromému a církevnímu školství a také další školské oblasti byly financovány s nárůstem 
oproti předchozím obdobím. Během uplynulých čtyř let bylo dosaženo výrazného nárůstu 
platů ve školství u všech zřizovatelů škol a školských zařízení, odměňujících podle zákona 
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Při porovnání průměrných měsíčních 
platů v roce 2005 s rokem 2002, dochází ke zvýšení o 2 807 Kč, tj. o 18,7 %. U veřejných 
vysokých škol, odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 
pohotovost a průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, činil nárůst průměrné 
měsíční mzdy 14,3 % oproti roku 2004, z toho u pedagogických pracovníků 15,1 %.  

 

Z rozpočtu kapitoly 333 je zabezpečováno financování: (v členění podle školských úseků) 

1. organizačních složek státu - úřadu ministerstva, České školní inspekce  
a Vysokoškolského sportovního centra 

2. regionálního školství 

a) příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT, jejichž plné ekonomické zajištění je 
financováno příspěvkem. V roce 2005 činil příspěvek 2 418,30 mil. Kč.  

b) příspěvkových organizací v působnosti územních samosprávných celků, tzv. 
„krajské a obecní školství“. Z rozpočtu kapitoly 333 se poskytují přímé výdaje 
na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované obcí a krajem na základě 
vztahů určených platným zněním zákona č. 561/2004 Sb. Hlavním principem pro 
přidělování finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 333 do rozpočtu jednotlivých 
krajů je výkonové financování prostřednictvím „republikových normativů“. V roce 
2005 bylo poskytnuto na přímé výdaje na vzdělávání krajských škol 26 672,73 mil. 
Kč a obecních škol 38 035,81 mil. Kč, celkem 64 708,54 mil. Kč.  

c) soukromého školství, jemuž poskytuje MŠMT neinvestiční dotace přímým 
transferem na zvláštní účet krajských úřadů a MHMP. V souladu s platným zněním 
zákona č. 306/1999 Sb. rozepisuje a přiděluje krajský úřad a MHMP finanční 
prostředky přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských 
zařízení. V roce 2005 bylo poskytnuto 3 126,6 mil. Kč. 

d) církevního školství, které je ekonomicky zabezpečováno přímo z rozpočtu kapitoly 
333. Ministerstvo ze svého účtu vedeného u ČNB účelově poskytuje finanční 
prostředky na neinvestiční dotace jednotlivým církevním školám. V roce 2005 byla 
poskytnuta provozní dotace ve výši 726,28 mil. Kč. 

 
3. vysokého školství 

a) veřejných vysokých škol, kterým ministerstvo poskytuje dotace podle § 18 zákona 
č. 111/1998 Sb. Dotace se poskytují na uskutečňování akreditovaných studijních 
programů a programů celoživotního vzdělávání, na projekty Fondu rozvoje 
vysokých škol, dotace na koleje a menzy, mezinárodní spolupráci, na výzkum 
a vývoj a další. V roce 2005 bylo poskytnuto na vzdělávání 16 455,58 mil. Kč  
a na výzkum a vývoj 3 680,92 mil. Kč neinvestičních dotací.  

b) soukromých vysokých škol, kterým ministerstvo poskytuje dotace na 
uskutečňování akreditovaných studijních programů ve veřejném zájmu podle § 40 
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. V roce 2005 bylo poskytnuto SVŠ 19,14 mil. Kč. 
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4. výzkumu a vývoje v členění na účelovou a institucionální podporu projektů výzkumu 
a vývoje. V roce 2005 bylo poskytnuto na VaV celkem 5 587,05 mil. Kč.  

5. podpory činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy. V roce 2005 bylo poskytnuto celkem 
493,58 mil. Kč (bez ISPROFIN). 

6. sportovní reprezentace. V roce 2005 bylo poskytnuto celkem 747,89 mil. Kč.  

7. programů reprodukce majetku pro školy a školská zařízení, které jsou ve zřizovatelské 
kompetenci MŠMT, ostatní přímo řízené organizace, státní správu, vysoké školy, oblast 
mládeže a tělovýchovy. V roce 2005 bylo poskytnuto celkem 4 882,49 mil. Kč. 

8. projektů Státní informační politiky ve vzdělávání. V roce 2005 bylo poskytnuto celkem 
1 205,52 mil. Kč. 

9. projektů společných programů České republiky a Evropské unie, do kterých se MŠMT 
zapojilo v roce 2004. Jedná se o rozvojové programy spolufinancované z Evropského 
sociálního fondu v oblasti Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V roce 2005 
bylo poskytnuto celkem 344,45 mil. Kč. 

10. dalších projektů účelově financovaných programů v rámci rozpočtu kapitoly 333 
v celkové výši 953,75 mil. Kč (Přehled je uveden ve stati 1.3.5). 

 
Meziroční porovnání poskytnutých celkových finančních prostředků kapitoly 333  

    (tj. běžných i kapitálových výdajů) v členění dle příjemců uvádí následující tabulka: 
 
                                                                                                               v mil. Kč 

    2004   2005   index 

  
Běžné 
výdaje 

Kapitálové 
výdaje 

Celkové 
výdaje 

Běžné 
výdaje 

Kapitálové 
výdaje 

Celkové 
výdaje 2005/04 

Organizační složky státu 1 690,30 72,63 1 762,93 1 376,27 38,53 1 414,80 80,25

Převod do RF OSS 280,84 1 106,35 1 387,19 413,59 605,31 1 018,90 73,45

PO zřizované MŠMT 2 134,16 542,45 2 676,61 2 418,30 522,97 2 941,27 109,89

Veřejné vysoké školy 17 719,59 3 044,06 20 763,65 20 246,63 4 369,26 24 615,89 118,55

Soukromé vysoké školy 17,80 0,00 17,80 19,14 0,00 19,14 107,53

PO jiných zřizovatelů 365,63 20,57 386,20 383,92 71,41 455,33 117,90

Církevní školy a círk. spol. 672,07 0,00 672,07 737,36 0,00 737,36 109,71

Regionální školství ÚSC 65 477,52 87,48 65 565,00 68 598,32 71,76 68 670,08 104,74

Obce (města) 0,00 45,84 45,84 0,00 34,00 34,00 74,17

Nefinanční podnikatelské 
subjekty 

583,31 114,18 697,49 439,30 67,65 506,95 72,68

Nestátní neziskové 
organizace 

1 173,36 449,92 1 623,28 1 598,80 564,73 2 163,53 133,28

Celkem 90 114,58 5 483,48 95 598,06 96 231,63 6 345,62 102 577,25 107,30
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V roce 2005 se v kapitole 333 uskutečnily systémové, metodické a organizační změny 
vyplývající zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. a navazujících právních předpisů. V oblasti 
příspěvkových organizací došlo na základě Příkazu ministryně č. 14 ze dne 19.11.2004 
k transformaci Institutu dětí a mládeže se sídlem v Praze, Institutu zájmového vzdělávání 
se sídlem v Hořovicích a Střediska vzdělávání, informací a služeb se sídlem v Prachaticích, 
jejímž výsledkem je jediná organizace – Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Dále se 
uskutečnila transformace Pedagogického centra Praha na Národní institut pro další vzdělávání 
ke dni 1.4.2005 a jeho následné rozšíření o Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků ke dni 9.5.2005.  

V průběhu roku 2005 bylo zapsáno do rejstříku školských právnických osob v souladu 
s § 153 a 154 zákona č. 561/2004 Sb.   5 školských právnických osob se zřizovatelem:  
obec - 1 organizace, soukromá osoba - 2 organizace, církev – 2 organizace.  
 

1.1 Financování v roce 2005 
1.1.1 Priority státního rozpočtu 

Usnesením vlády ČR č. 708 ze dne 21. července 2004, o předběžném návrhu státního 
rozpočtu ČR na rok 2005 byly schváleny rozpočtové limity příjmů a výdajů kapitol státního 
rozpočtu na rok 2005 a výdajové limity státních fondů na rok 2005. Současně vláda 
doporučila následující rozpočtové priority: 

 financování společných programů Evropské unie a České republiky, 
 výdaje na vědu, výzkum a vysoké školy. 

Návrh limitů příjmů a výdajů na rok 2005 vycházel ze střednědobých výdajových 
rámců státního rozpočtu a státních fondů na roky 2004 - 2006 upravených ve smyslu závěrů 
z jednání vlády ČR ze dne 21. července 2004 a dále o dopady vyplývající z predikce 
základních makroekonomických indikátorů.  

 
Strategické cíle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou formulovány 

v koncepčních materiálech:  

 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice („Bílá kniha“ z roku 2001) 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České 
republiky, který vláda ČR schválila svým usnesením č. 271 ze dne 9. března 2005. 
Dlouhodobý záměr ČR 2005 v úvodu zohledňuje zásadní koncepční dokumenty, jejich 
naplňování v jednotlivých etapách a vysvětluje změny prioritních směrů oproti směrům 
stanoveným v Dlouhodobém záměru schváleném usnesením vlády ČR č. 393 ze dne 
17. dubna 2002. Pro Dlouhodobý záměr ČR 2005 byly navrženy prioritní směry, 
v nichž se promítají a jsou řešeny základní trendy obsahových změn ve vzdělávání: 
zkvalitnění a modernizace vzdělávání; zajišťování kvality, monitorování a hodnocení 
výsledků vzdělávání; zajišťování rovnosti příležitostí ke vzdělávání; rozvoj 
integrovaného systému poradenství ve školství; zvyšování profesionality 
a společenského postavení pedagogických pracovníků; podpora dalšího vzdělávání. 

 Národní program výzkumu, který vláda ČR schválila svým usnesením č. 417 ze dne 
28. dubna 2003 

 Program Státní informační politika ve vzdělávání, který se realizuje od roku 2001 
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 Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, kterou vláda ČR 
schválila svým usnesením č. 343 ze dne 7. dubna 2003 

 Směry státní politiky ve sportu na léta 2004 – 2006, které vláda ČR schválila svým 
usnesením č. 673 ze dne 9. července 2003 

Školský zákon 

Základní priority vlády ČR jsou implementovány ve  školské legislativě pro oblast 
regionálního školství, jedná se zejména o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
školského zákona a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Školský zákon přispívá k realizaci strategických cílů formulovaných v koncepčních 
materiálech MŠMT a vyplývajících z mezinárodních úmluv (např. Úmluva o právech dítěte, 
Úmluva o ochraně práv národnostních menšin), ze závazných předpisů Evropské unie 
a dalších předpisů. V zákoně jsou zahrnuty zásady, na kterých je vzdělávání jako veřejná 
služba založeno, a obecné cíle vzdělávání, v nichž je kladen důraz zejména na rozvoj 
klíčových dovedností, výchovu k respektování lidských práv, toleranci, svobodu, uvědomění 
si národní identity i evropské a celosvětové sounáležitosti, rozvíjení znalostí o specifických 
rysech kultury, historie, jazyka národnostních menšin, porozumění přírodním, společenským 
a dalším vztahům tak, aby osobnost jedince měla možnost se harmonicky rozvíjet. Ve 
školském zákoně je rozpracován systém základních učebních dokumentů. Systém, kdy 
ministerstvo schvalovalo učební dokumenty pro každý učební nebo studijní obor, byl 
nahrazen systémem dvoustupňové přípravy základních vzdělávacích programů.  

V návaznosti na vydání školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících 
byla vypracována řada navazujících prováděcích právních předpisů (nařízení vlády a 
vyhlášek), rámcových vzdělávacích programů a školních vzdělávacích programů. Vyhlášky 
jsou na MŠMT dále rozpracovány do resortních směrnic a metodických pokynů.  

 

1.1.2 Schválený rozpočet a úpravy rozpočtu v průběhu roku 2005 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo v návaznosti na zákon 
č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, a v návaznosti na usnesení 
vlády ČR č. 907 ze dne 21. září 2004 rozpočet kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy na rok 2005.  

Proti návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2005 byl rozpočet kapitoly 
333 MŠMT v průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR upraven 
pozměňovacími návrhy takto:  

 posílení programu 233510 – Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportu a tělovýchovy 
v důsledku zařazení nových akcí – výstavba šaten v TJ Strážnice v objemu 5 000 tis. Kč 
a přístavba a nástavba haly areálu TJ Jiskra Havlíčkův Brod v objemu 13 500 tis. Kč. 
Dále bylo schváleno zvýšit a účelově vázat pro občanská sdružení v tělovýchově a sportu 
na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení 150 000 tis. Kč. Celkové zvýšení programu 
činí 168 500 tis. Kč. 

 snížení programu 233010 – Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŠMT o 150 000 tis. 
Kč. Celkem byl rozpočet kapitoly 333 zvýšen o 18 500 tis. Kč v oblasti financování 
programů reprodukce majetku. 
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Pozměňovacími návrhy byly závazné ukazatele kapitolu 333 MŠMT upraveny takto: 

Příjmy kapitoly celkem   284 789 tis. Kč 
Výdaje kapitoly celkem                                            71 490 266 tis. Kč 
z toho: 
- výdaje na výzkum a vývoj                   5 478 472 tis. Kč 
- výdaje na platy a OPPP u OSS 
   a PO dle zákona č. 143/1992 Sb., 
   včetně pojistného a FKSP                                         39 635 953 tis. Kč 
- výdaje na financování reprodukce 
   majetku ISPROFIN                                                      4 974 980 tis. Kč 

Rozpočet kapitoly 333 na rok 2005 byl zpracován v souladu s vyhláškou MF  
č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona 
o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů.  

Podíl celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly 333 MŠMT (po I. rozpočtovém 
opatření - započtení RUD, tj. celkem 101,2 mld. Kč) na HDP v běžných cenách (dle predikce 
MF tj. 2 947 mld. Kč) v roce 2005 představoval 3,44 %. 

V průběhu roku 2005 bylo v kapitole 333 provedeno celkem 41 rozpočtových 
opatření MF, která změnila závazné ukazatele, a další 2, kterými se změnily pouze limity 
mzdové regulace a 1, kterým se změnily limity pouze v oblasti programového financování. 
Z toho v oblasti programového financování bylo realizováno 10 opatření, v oblasti závazných 
limitů mzdové regulace 19 opatření a v oblasti výzkumu a vývoje 4 opatření.  

Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku 2005 měněn. 

Celková změna výdajů (včetně interních přesunů v rámci kapitoly) v rozpočtu kapitoly 
333 za rok 2005 činila + 30 259 575 tis. Kč, v tom: v oblasti běžných výdajů došlo ke zvýšení 
rozpočtu celkem o 29 671 863 tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů ke zvýšení rozpočtu  
o 587 712 tis. Kč. 

Objemově největší úpravou bylo rozpočtové opatření MF č.j. 14/132 282/2004-142 
ze dne 3.1.2005, kterým byly z kapitoly 398 VPS do kapitoly 333 MŠMT převedeny 
prostředky na financování krajských, soukromých a církevních škol ve výši 29 758 781 tis. 
Kč.  

Rozpočtový výbor PSP ČR projednával v roce 2005 čtyři žádosti MŠMT o úpravu 
rozpočtu ke změnám závazných ukazatelů o více než 10 % v souladu s ustanovením § 24 
odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.  

 Na základě usnesení RV PSP ČR č. 499 ze dne 2. března 2005 byly převedeny prostředky 
z kapitoly 398 VPS ve výši 5 000 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 333 MŠMT v ukazateli 
„podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy“ rozpočtovým opatřením MF  
č.j. 14/35 108/2005-142. Jednalo se o projekt nástavba a přístavba č. p. 266 pro Sdružení 
Jedlová v Deštném v Orlických horách, který byl na základě pozměňovacího návrhu 
č. 1/14 PSP, při schvalování návrhu státního rozpočtu na rok 2005 zařazen do kapitoly 
398, přestože byl v roce 2004 financován z kapitoly 333. 

 Dle usnesení RV PSP ČR č. 625 ze dne 7. září 2005 byly převedeny prostředky ve výši 
10 000 tis. Kč z ukazatele „program podpory vzdělávání národnostních menšin 
a multikulturní výchova“ do ukazatele „program podpory projektů integrace rómské 
komunity“ rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/92 660/2005-142. 
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 Dle usnesení RV PSP ČR č. 630 ze dne 14. září 2005 byly převedeny prostředky mezi 
závaznými ukazateli „výdaje na financování programů reprodukce majetku“ (mezi 
programy 233 010, 233 310, 233 330, 233 340 a 333 310) a mezi ukazateli „transfery 
vysokým školám“ a „výdaje regionálního školství“ rozpočtovým opatřením MF  
č.j. 14/94 626/2005-142. 

 Dle usnesení RV PSP ČR č. 650 ze dne 4. října 2005 došlo ke změně výdajů mezi 
programy 233 010, 233 340 a 233 510 v rámci ukazatele „výdaje na financování 
programů reprodukce majetku“ a ke zvýšení závazného ukazatele „sportovní 
reprezentace“ o 10 000 tis. Kč rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/99 430/2005-142. 

Změny rozpočtu kapitoly 333 týkající se převodů z kapitoly 333 do jiných kapitol 
a naopak a přesuny uvnitř kapitoly: 

a) Převody do jiných kapitol celkem                                     - 371 376 tis. Kč 
v tom: 

 do kapitoly 398 VPS                                                      - 51 384 tis. Kč 
v tom: převod akcí ISPROFIN evidovaných u MF (sloučení akcí) 

 do kapitoly 397 OSFA celkem                                      - 36 655 tis. Kč 
v tom: vrácení nevyčerpaných prostředků na restituce a 4. tranši IPB 

 do jiných kapitol                                                          - 283 337 tis. Kč 
v tom: z oblasti VaV                                                     - 20 271 tis. Kč 
z oblasti ISPROFIN                                                      - 26 230 tis. Kč 
(v tom: vydané transfery do MO - 14 200 tis. Kč 
             vydané transfery do MV - 12 030 tis. Kč)  
ostatní převody do jiných kapitol                               - 236 836 tis. Kč 
(z toho: převody do MO - 134 914 tis. Kč, převody do MV - 98 364 tis. Kč) 

b) Převody z jiných kapitol celkem                             + 30 630 951 tis. Kč 

 z kapitoly 397 OSFA                                                 + 374 632 tis. Kč 
v tom: prostředky na restituce a 3. a 4. tranši EIB na Kampus MU 

 z kapitoly 398 VPS                                               + 30 245 962 tis. Kč 
v tom: dopad zákona č. 1/2005 Sb.                      + 29 758 781 tis. Kč 
           posílení platů RGŠ - usn. vl. č. 467               + 312 000 tis. Kč 
           zahraniční rozvojová pomoc                          + 149 703 tis. Kč 
           ostatní převody                                                  + 25 478 tis. Kč 

 z jiných kapitol                                                             + 10 357 tis. Kč 
v tom: převod z MPO, MZV a MK 

 
c)  Přesuny v rámci kapitoly 333 

 v průběhu roku 2005 bylo v rámci kapitoly 333 celkem přesunuto 111 917 tis. Kč 
z běžných výdajů do kapitálových výdajů; 

 přesuny v oblasti ISPROFIN                                                           + 181 668 tis. Kč 
z toho objemově nejvyšší přesuny byly:  
přesun z BV VŠ do ISPROFIN                                                                                   84 901 tis.Kč 
přesun mezi ZU a ISPROFIN -  usn. RV PSP č. 630                                                104 567 tis. Kč 

 přesuny z BV do oblasti mzdových prostředků                             - 130 086 tis. Kč 
z toho: 
přesun pro PŘO na krytí dopadů zák. č. 109/2002 Sb.                                               48 260 tis. Kč 
přesun na projekty PILOT Z                                                                                       24 514 tis. Kč 
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  přesun na rozvojové programy DVPP                                                                        20 886 tis. Kč 
  přesun na proj. zavádění ICT, dopl. mzdy zam. zruš. PC                                           17 955 tis. Kč 

 přesuny v oblasti ESF z OBV do mzd. prostř. a poj.                     - 134 447 tis. Kč 
 

d)  Interní přesuny v rámci kapitoly 333 (rozpočtová opatření s „kódem 1“) 

 celková změna interních opatření s „kódem 1“ činila + 198 376 tis. Kč z běžných 
výdajů do kapitálových výdajů, v tom: v oblasti programového financování bylo 
převedeno 99 897 tis. Kč z KV do BV a ostatní přesuny činily 298 273 tis. Kč z BV 
do KV. 

O rozpisu a změnách v základních ukazatelích kapitoly 333 informuje tabulka: 
                                                                                                                                  v tis. Kč 

Základní ukazatele Skutečnost 2004 Schválený 
rozpočet 2005 

Změny 
rozpočtu 

Rozpočet po 
změnách 2005 

Skutečnost 
2005 

Příjmy celkem 176 646,85 284 789,00 0 284 789,00 922 953,50 

 z toho: příjmy z rozpočtu EU 0,00 281 952,00 0 281 952,00 59 732,36 

Výdaje celkem 95 598 063,76 71 490 266,00 + 30 259 575 101 749 841,00 102 577 249,55 

Platy zaměstnanců a OPPP 
v OSS 348 018,98 349 536,00 +16 251 365 787,00 355 335,80 

Placené pojistné v OSS 117 083,04 118 818,00 +2 834 121 652,00 120 524,38 

Převod FKSP v OSS 6 611,00 6 638,00 +120 6 758,00 6 753,08 

Platy a OON PO 46 319 004,61 28 588 538,00 + 19 029 088 47 617 626,00 48 387 505,47 

Mzdové prostředky celkem 46 667 023,59 28 938 074,00 + 19 045 339 47 983 413,00 48 742 841,27 

Výdaje na financování 
programů 3 730 383,02 4 974 980,00 +447 331 5 422 311,00 4 882 487,52 

Limit počtu zaměstnanců 227 942 144 428 +85 038 229 466 223 883 

Průměrný plat v Kč  16 763 16 527         + 655 17 182 17 803 

 

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2005 v členění podle 
jednotlivých druhů změn uvádí Přílohy č. 9, č. 9a. 

Celkový přehled rozpočtových opatření (s kódem 3) za rok 2005 uvádí Příloha č. 10. 
 

Oblast vzdělávání je v ekonomické oblasti vymezená rozpočtovým odvětvím 31 a 32 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 333 na rok 2005 byl stanoven objem výdajů pro 
oblast vzdělávání ve výši 64 900 142 tis. Kč. Tento údaj však nezahrnuje přímé výdaje 
na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem a výdaje na soukromé a církevní 
školy, které byly v souladu s návrhem změny zákona o rozpočtovém určení daní 
ze schváleného rozpočtu kapitoly 333 MŠMT vyloučeny. Jelikož zákon č. 1/2005 Sb., kterým 
se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), byl 
schválen odlišně od svého návrhu, a zachoval financování krajských, soukromých 
a církevních škol v kapitole 333, provedlo Ministerstvo financí rozpočtové opatření 
č.j. 14/132 282/2004-142 ze dne 3. ledna 2005, kterým došlo k úpravě schváleného rozpočtu 
kapitoly 333 o + 29 758 781 tis. Kč, tj. navýšení o objem výdajů pro krajské, soukromé 
a církevní školy. 
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Aby srovnání rozpočtů v časové řadě bylo spojité, porovnává se schválený rozpočet 
v odvětví 31 a 32 po 1. úpravě, který činí celkem 94 658 923 tis. Kč. Nárůst proti 
odpovídající části schváleného rozpočtu na rok 2004 činí 7,24 %. Rozpočet po změnách činil  
97 989 863 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2005 byla vykázána ve výši 98 725 458,77 tis. Kč, 
plnění na 100,75 %, meziroční index 2005/2004 činil 107,27. Překročení rozpočtu bylo kryto 
čerpáním rezervního fondu.  

V roce 2004 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu  
88 265 094 tis. Kč, v rozpočtu po změnách 91 919 686 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2004 byla 
vykázána ve výši 92 037 261,29 tis. Kč, plnění na 100,12 %, meziroční index 2004/2003 činil 
105,63. Překročení rozpočtu bylo kryto čerpáním rezervního fondu.  

V roce 2003 činil objem výdajů pro oblast vzdělávání ve schváleném rozpočtu 
84 348 129 tis. Kč, v rozpočtu po změnách 86 793 441 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2003 byla 
vykázána ve výši 87 126 893,06 tis. Kč, plnění na 100,38 %. Překročení rozpočtu bylo kryto 
čerpáním rezervního fondu. Meziroční index 2003/2002 není uveden, neboť nemá vypovídací 
schopnost, protože v roce 2002 bylo obecní školství financováno prostřednictvím kapitoly 
380 Okresní úřady, nikoliv z kapitoly 333 MŠMT. 

Srovnání těchto výdajů pouze za kapitolu 333 není pro hodnocení plnění priorit vlády 
v oblasti vzdělávání plně vypovídající, pro zjištění celkových výdajů na vzdělávání v ČR je 
nutno zahrnout údaje celého státního rozpočtu včetně výdajů ostatních kapitol v souladu  
§ 172 školského zákona. 

 

1.2 Příjmy kapitoly 333 
Ve schváleném rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2005 byly stanoveny příjmy kapitoly 

celkem ve výši 284 789 tis. Kč, v tom: příjmy státního rozpočtu 2 837 tis. Kč a příjmy 
z rozpočtu Evropské unie, z Evropského sociálního fondu na sektorový Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů 281 952 tis. Kč.  

Schválený rozpočet příjmů kapitoly 333 na rok 2005 byl oproti roku 2004 vyšší  
o 271 952 tis. Kč v oblasti příjmů z ESF (v roce 2004 činil schválený rozpočet příjmů z ESF 
10 000 tis. Kč, po změnách 17 125 tis. Kč, ve skutečnosti k převodu finančních prostředků 
z ESF nedošlo). 

Rozpočtované příjmy z ESF na rok 2005 ve výši 281 952 tis. Kč představují 75 % 
z celkového rozpočtovaného objemu výdajů 375 936 tis. Kč určeného na společné 
financování projektů ČR a EU v kapitole 333.  

Rozpočet příjmů po změnách celkem k 31.12.2005 činil 284 789 tis. Kč, skutečnost 
byla vykázána ve výši 922 953,50 tis. Kč, což představuje plnění na 324,08 %. Výše 
vykázaných příjmů byla ovlivněna operacemi spojenými s užitím rezervních fondů OSS 
v celkové výši 846 795,97 tis. Kč, v tom: čerpání RF ministerstva 846 217,97 tis. Kč a 
čerpání RF České školní inspekce 578 tis. Kč. Meziroční index 2005/2004 příjmů celkem 
činil 522,49.  

Příjmy celkem po konsolidaci v roce 2005 (očištěné od převodů z rezervních fondů) 
činily 76 157,53 tis. Kč, (plnění 26,74 %), v členění: příjmy SR 16 425,17 tis. Kč (plnění 
578,96 %) a příjmy z rozpočtu EU (ESF) 59 732,36 tis. Kč (plnění 21,19 %).  



 14

Vzhledem k tomu, že se jedná o nenaplnění příjmů rozpočtovaných jako příjem z EU, 
není MŠMT povinno v souladu s § 25 odst. 1. písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. souvztažně 
vázat výdajové prostředky státního rozpočtu.  

Skutečnost celkových příjmů v roce 2004 činila 176 646,85 tis. Kč, plnění 884,92 %, 
příjmy po konsolidaci (očištěné od převodu z rezervního fondu) činily 10 859,85 tis. Kč, 
plnění 54,40 %. Meziroční index 2004/2003 celkových příjmů činil 45,92.  

Skutečnost celkových příjmů v roce 2003 činila 384 689,07 tis. Kč, příjmy  
po konsolidaci (očištěné od převodu z rezervního fondu) činily 7 697,07 tis. Kč, plnění  
251,79 %. 

Na bankovním účtu s předčíslím 2110 - běžné přijaté dotace byly k 31.12.2005 
zahrnuty zdroje v celkové výši 702 806,66 tis. Kč, z toho použití rezervních fondů OSS 
ve výši 702 760,97 tis. Kč, dále Česká školní inspekce převedla na účet s tímto předčíslím 
z účtu cizích prostředků (depozitního účtu) 2,65 tis. Kč a Vysokoškolské sportovní centrum 
43,04 tis. Kč, které představují nevyčerpané prostředky na platy za prosinec 2004 převedené 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v závěru roku 2004 na depozitní účty těchto 
organizací. Na bankovním účtu s předčíslím 4714 – doplňkové zdroje na financování 
reprodukce majetku jsou zahrnuty převody z rezervního fondu na ISPROFIN ve výši  
144 035 tis. Kč.  

 
1.2.1 Příjmy v druhovém členění rozpočtové skladby 

Přehled příjmů kapitoly 333 v druhovém členění zobrazuje následující tabulka: 
                                                                                                    v tis. Kč 

 
Druh příjmů Skutečnost 2004 Schválený rozpočet 

2005 
Rozpočet po 

změnách 2005 Skutečnost 2005  
% plnění 

Nedaňové příjmy 10 494,19 2 837,00 2 837,00 16 353,48 576,44 

Kapitálové příjmy  227,67 0,00 0,00 26,00 x 

Přijaté dotace  165 924,99 281 952,00 281 952,00 906 574,02 321,53 

z toho: z rozpočtu EU 0,00 281 952,00 281 952,00 59 732,36 21,19 

Příjmy celkem 176 646,85 284 789,00 284 789,00 922 953,50 324,08 

Daňové příjmy kapitola 333 nevykazuje. 
 

Příjmy státního rozpočtu v členění podle organizačních složek státu:  
v tis. Kč 

 Skutečnost 2004 Schválený 
rozpočet 2005 

Rozpočet po 
změnách 2005 Skutečnost 2005  

% plnění 
Úřad MŠMT 9 371,36 2 467,00 2 467,00 14 709,49 596,25 

ČŠI 779,25 150,00 150,00 810,39 540,26 

Státní správa  10 150,61 2 617,00 2 617,00 15 519,88 593,72 

VSC 709,24 220,00 220,00 905,29 411,50 

Celkem  10 859,85 2 837,00 2 837,00 16 425,17 578,96 

Čerpání z RF celkem 165 787,00 0,00 0,00 846 795,97 x 

ESF 0,00 281 952,00 281 952,00 59 732,36 21,19 

Celkem 176 646,85 284 789,00 284 789,00 922 953,50 324,08 

 
Nejvyšší příjmovou položkou nedaňových příjmů ministerstva byly přijaté úroky 

z bankovních účtů vedených u ČNB ve výši 7 226 tis. Kč a přijaté nájemné z pronájmu 
nemovitosti v celkové výši 5 967 tis. Kč. Jedná se zejména o platby od firmy AGM za objekt 
Praha a Brno ve výši 5 678 tis. Kč a ZIPIMEX s.r.o. 127 tis. Kč za pronájem nebytových 
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prostor v budově Na Poříčí 4, Praha 1. Nájemníci z objektu Karmelitská uhradili 103 tis. Kč. 
Přijaté pojistné plnění za havarovaná vozidla a jiné pojistné události autoparku MŠMT činily 
73 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 162 tis. Kč tvořilo především 
vyúčtování energií a nájemného za rok 2004. Ostatní nedaňové příjmy tvořily zejména příjmy 
za obědy zaměstnanců 229 tis. Kč a cizích strávníků 296 tis. Kč, dále vrácené prostředky 
za letenky 435 tis. Kč, vrácené penále od FÚ Praha 178 tis. Kč a další. V příjmech ČŠI 
je zahrnuto nájemné za nebytový prostor 8,95 tis. Kč, které bylo zasláno 30.12.2005 na 
výdajový účet. V příjmech VSC je obsaženo pojistné plnění ve výši 220,29 tis. Kč.  

Podrobné členění příjmů uvádí Příloha č. 1, str. 2. 
 

1.3 Výdaje kapitoly 333 
Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly 333 na rok 2005 činil 71 490 266 tis. Kč, 

(po 1. rozpočtové úpravě /RUD/ 101 249 047 tis. Kč), rozpočet po změnách k 31.12.2005 
činil 101 749 841 tis. Kč, skutečnost 2005 byla vykázána ve výši 102 577 249,55 tis. Kč, 
plnění na100,81 %, meziroční index 2005/2004 činil 107,30.  

Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné o převody do rezervního fondu ve výši  
1 018 897,83 tis. Kč) činily 101 558 351,72 tis. Kč, meziroční index očištěný činil 107,80.  

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 95 598 063,76 tis. Kč, plnění 100,12 %, 
meziroční index 2004/2003 činil 105,57. Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné o převody 
do rezervního fondu ve výši 1 387 192,77 tis. Kč) činily 94 210 870,99 tis. Kč, meziroční 
index očištěný činil 105,03.  

Skutečnost roku 2003 byla vykázána ve výši 90 550 358,92 tis. Kč, plnění 100,31 %,. 
Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné o převody do rezervního fondu ve výši 854 717 tis. 
Kč) činily 89 695 641,92 tis. Kč.  

 
1.3.1 Běžné výdaje 

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 333 na rok 2005 činil 65 883 699 tis. Kč, 
v průběhu roku byly provedeny úpravy rozpočtu s celkovým zvýšením o 29 671 863 tis. Kč, 
rozpočet po změnách k 31.12.2005 činil 95 555 562 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 
96 231 634,89 tis. Kč, což představuje plnění na 100,71 %, meziroční index 2005/2004 činil 
106,79. Překročení rozpočtu běžných výdajů v roce 2005 bylo kryto použitím rezervního 
fondu.  

Ve schváleném rozpočtu běžných výdajů jsou obsaženy běžné výdaje bez výdajů na 
programové financování (BV) ve výši 65 461 747 tis. Kč a běžné výdaje související 
s reprodukcí majetku evidované v programovém financování (ISPROFIN) ve výši 421 952 
tis. Kč. Rozpočet po změnách obsahoval BV 95 001 853 tis. Kč a ISPROFIN 553 709 tis. Kč, 
skutečnost k 31.12.2005 obsahuje BV 95 343 757,35 tis. Kč, ISPROFIN 474 290,11 tis. Kč 
a převod do rezervního fondu 413 587,43 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 90 114 585,56 tis. Kč, plnění 100,14 %, 
meziroční index 2004/2003 činil 105,03 %. Překročení rozpočtu běžných výdajů bylo kryto 
použitím prostředků rezervního fondu.  

Skutečnost roku 2003 činila 85 796 930,15 tis. Kč, plnění 100,35 %. Překročení 
rozpočtu běžných výdajů bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu.  

Podrobné členění běžných výdajů v druhovém členění uvádí Příloha č. 1 str. 3 – 4. 
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1.3.1.1 Běžné výdaje na státní správu 

Výdaje na státní správu jsou samostatným závazným ukazatelem rozpočtu kapitoly 
333 MŠMT na rok 2005 a zahrnují výdaje pro úřad ministerstva a Českou školní inspekci. 

Schválený rozpočet běžných výdajů pro státní správu v roce 2005 činil 542 948 tis. 
Kč, z toho: 

 mzdové prostředky  314 995 tis. Kč  
 zákonné odvody do fondů 116 482 tis. Kč 
 ostatní běžné výdaje (bez výdajů na ISPROFIN) 110 360 tis. Kč 
 ostatní běžné výdaje na programové financování     1 111 tis. Kč 
 počet zaměstnanců (proti srovnatelné základně  

roku 2004 byl nižší o 2%)                                   1 102 zaměstnanců 

Rozpočet po změnách činil 571 360 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši  
570 715,75 tis. Kč, plnění 99,88 %, meziroční index 2005/2004 činil 101,82. Ve výdajích jsou 
obsaženy převody ušetřených prostředků do rezervního fondu ve výši 9 118,24 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 560 521,56 tis. Kč, ve výdajích byly 
obsaženy převody ušetřených prostředků do rezervního fondu ve výši 7 893,57 tis. Kč, 
meziroční index 2004/2003 činil 104,28. 

Skutečnost roku 2003 byla vykázána ve výši 537 478,88 tis. Kč, ve výdajích byly 
zahrnuty převody ušetřených prostředků do rezervního fondu ve výši 7 750 tis. Kč.  

Úřad ministerstva 

Schválený rozpočet běžných výdajů úřadu ministerstva na rok 2005 činil 249 400 
tis. Kč, rozpočet po změnách činil 279 991 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši  
279 269,93 tis. Kč, plnění na 100,26 %. Ve skutečných běžných výdajích jsou obsaženy 
převody ušetřených prostředků do rezervního fondu z vlastní činnosti 6 334 tis. Kč. Dále byla 
do rezervního fondu převedena úspora ze zahraničních pracovních cest a z rezervy v celkové 
výši 566,45 tis. Kč.   

Skutečnost roku 2004 činila 274 500,55 tis. Kč, plnění na 105,78 %.Ve skutečných 
běžných výdajích jsou obsaženy převody ušetřených prostředků do rezervního fondu z vlastní 
činnosti ve výši 4 296 tis. Kč, dále byla do rezervního fondu převedena úspora 
ze zahraničních pracovních cest 457 tis. Kč a z rezervy 482 tis. Kč, meziroční index 
2004/2003 činil 105,78. 

Skutečnost roku 2003 činila 259 490,29 tis. Kč, v tom převod do rezervního fondu 
ministerstva 4 030 tis. Kč. 

 
Limit počtu zaměstnanců úřadu ministerstva byl pro rok 2005 schválen ve výši 486 

zaměstnanců, tj. o 10 zaměstnanců méně než v roce 2004, kdy schválený limit činil 496 
zaměstnanců. V limitu roku 2005 je promítnuto snížení o 2 % v souladu se schválenou 
redukcí počtu funkčních míst na základě usnesení vlády ČR č. 808 ze dne 6.8.2003. Skutečný 
přepočtený počet zaměstnanců činil 477, skutečně dosažený průměrný měsíční plat činil  
26 078 Kč, tj. nárůst o 755 Kč oproti roku 2004, kdy skutečně dosažený průměrný měsíční 
plat činil 25 323 Kč, tzn. nárůst o 2,98 %.  



 17

Česká školní inspekce 
 
Schválený rozpočet běžných výdajů ČŠI na rok 2005 činil 283 461 tis. Kč, rozpočet 

po změnách 278 579,77 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 278 607,11 tis. Kč, v tom 
převod do rezervního fondu 181,79 tis. Kč., plnění na 100,08 %.  

Na výdajový účet ČŠI s předčíslím 0 byla dne 30.12.2005 připsána částka ve výši 
8,95 tis. Kč za nájemné nebytových prostor, která měla být zaslána v souladu s uzavřenou 
nájemní smlouvou na příjmový účet. Částka byla správně zaúčtována do příjmů, ale vzhledem 
k datu operace již nebylo možné převést prostředky na příjmový účet, a tudíž vznikl rozdíl 
mezi vykázanými příjmy na bankovních účtech a příjmy ve finančním výkazu. Stejný rozdíl 
je vykázán i mezi zůstatky výdajového účtu a výdajů ve výkazu. Operace ovlivnila výši 
celkových příjmů a výdajů kapitoly 333.  

Skutečnost roku 2004 činila 278 893,35 tis. Kč, v tom převod do rezervního fondu  
2 658,57 tis. Kč, plnění na 100 %.  

Skutečnost roku 2003 činila 274 988,59 tis. Kč, v tom převod do rezervního fondu  
720 tis. Kč.  

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2005 činil 598 zaměstnanců, tj. snížení 
oproti roku 2004 o 2 zaměstnance, skutečně dosažený průměrný měsíční plat činil 23 184 Kč, 
tj. nárůst oproti roku 2004 o 254 Kč, tj. o 1,11 %. V roce 2004 byl průměrný měsíční plat 
vykázán ve výši 22 930 tis. Kč. 

 
1.3.1.2 Běžné výdaje ostatních organizačních složek státu 

Vysokoškolské sportovní centrum 

Schválený rozpočet běžných výdajů VSC na rok 2005 činil 53 823 tis. Kč, rozpočet 
po změnách 63 998 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 64 215,73 tis. Kč, plnění na 
100,34 %, meziroční index 2005/2004 činil 101,60. Do rezervního fondu nebyly převedeny 
žádné ušetřené prostředky, byl převeden pouze dar ve výši 112 tis. Kč.   

Skutečnost roku 2004 činila 63 204,37 tis. Kč, v tom převod do rezervního fondu  
308,2 tis. Kč, plnění na 100,09 %. 

Vysokoškolské sportovní centrum je organizační složkou státu, která zajišťuje 
sportovní přípravu vrcholových sportovců ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby 
sportovní reprezentace ČR v souladu s plánem přípravy schváleným MŠMT a je financována 
z prostředků na sportovní reprezentaci. 

 
1.3.2 Kapitálové výdaje 

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů na rok 2005 činil 5 606 567 tis. 
Kč, rozpočet po změnách 6 194 279 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 6 345 614,66 
tis. Kč, v tom: kapitálové výdaje organizačních složek státu - investiční nákupy 
a související výdaje 38 527,60 tis. Kč a investiční transfery celkem 6 307 087,06 tis. Kč, 
celkové plnění na 102,44 %, meziroční index 2005/2004 činil 115,72. V celkovém čerpání je 
zahrnuto použití rezervního fondu. Ve skutečnosti byly zahrnuty převody do rezervního fondu 
v celkové výši 605 310,40 tis. Kč, tzn., že kapitálové výdaje po konsolidaci (vyloučení 
převodů do RF) činily 5 740 304,26 tis. Kč, plnění 92,67 %. Kapitálové výdaje po vyloučení 
transferů územním rozpočtům (105 762,82 tis. Kč) činily 6 239 851,84 tis. Kč, meziroční 
index 2005/2004 činil 116,63.  
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Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 5 483 478,20 tis. Kč, v tom: kapitálové 
výdaje organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 72 630,17 tis. Kč 
a investiční transfery celkem 5 410 848,03 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 115,36. 
Ve skutečnosti byly zahrnuty převody do rezervního fondu v celkové výši 1 106 347 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje 2004 po vyloučení transferů územním rozpočtům činily 5 350 153 tis. Kč, 
meziroční index 2004/2003 činil 115,87.  

Skutečnost roku 2003 byla vykázána ve výši 4 753 428,77 tis. Kč, v tom: kapitálové 
výdaje organizačních složek státu (investiční nákupy a související výdaje) 54 189,64 tis. Kč 
a investiční transfery celkem 4 699 239,13 tis. Kč. Kapitálové výdaje po vyloučení transferů 
územním rozpočtům činily 4 617 181,62 tis. Kč.  

Schválený rozpočet celkových kapitálových výdajů na rok 2005 ve výši 5 606 567 tis. 
Kč zahrnuje: 

 4 553 028 tis. Kč - součást závazného ukazatele „Výdaje státního rozpočtu 
na financování programů reprodukce majetku“ (ISPROFIN), (z toho 140 000 tis. 
Kč je též součástí závazného ukazatele „Výdaje na sportovní reprezentaci“), 

 582 839 tis. Kč - součást ukazatele „Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, 
vybraných okruhů výdajů a výdajů souvisejících s reprodukcí investičního 
majetku“, 

 470 500 tis. Kč - součást ukazatele „Výdaje na výzkum a vývoj celkem“, 

 200 tis. Kč – součást ukazatele „Státní informační politika ve vzdělávání“.  
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1.3.2.1 Kapitálové výdaje nezahrnuté v ISPROFIN 

Schválený rozpočet roku 2005 činil 1 053 539 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 325 677 
tis. Kč, skutečnost 1 332 106,85 tis. Kč, plnění na 100,49 %, překročení bylo kryto použitím 
rezervního fondu, meziroční index 2005/2004 činil 100,41. Do rezervního fondu bylo 
převedeno 7 723,40 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 948 698,10 tis. Kč. 

Přehled kapitálových prostředků mimo ISPROFIN uvádí tabulka:  
                                                                                                                                v tis. Kč 
 

 

V průběhu roku 2005 byly z rozpočtu programového financování kapitoly 333 MŠMT 
vyvedeny finanční prostředky v celkové výši 7 800 tis. Kč, v tom:  

 1 600 tis. Kč z programu 233 340 ve prospěch transferů VVŠ, pro MU - Seismická 
stanice Vranov a Národní datové centrum. Podle usnesení vlády ČR č. 886 ze dne 
23.12.1998 poskytuje MŠMT prostřednictvím Masarykovy univerzity v Brně 
dotace na přístrojové vybavení seismické stanice Vranov a Národního datového 
centra (rozpočtové opatření MF č.j. 14/91 435/2005-142 ze dne 3.10.2005).  

 6 200 tis. Kč z programu 233 510 ve prospěch kapitálových výdajů kapitoly 
MŠMT mimo ISPROFIN a vázání této částky určené jako splátka na nákup letadel 
pro potřebu státní reprezentace (rozpočtové opatření MF č.j. 14/34 466/2005-142 
ze dne 21.4.2005). Prostředky jsou vázány na § 3411, položka 6322 (dopis MF č.j. 
142/103 515/2003). 

Kapitálové výdaje na podporu vzdělávacího rozvoje RGŠ 

Ve schváleném rozpočtu kapitoly MŠMT byly pro rok 2005 rozpočtovány v oblasti 
kapitálových výdajů mimo programové financování na podporu vzdělávacího rozvoje 
regionálního školství (učební pomůcky) finanční prostředky ve výši 48 000 tis. Kč. 
Rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/94 626/2005-142 ze dne 5.10.2005 schváleným 
Rozpočtovým výborem PSP ČR usnesením č. 630 ze dne 14.9.2005 byly tyto prostředky 
(mimo jiné) převedeny do výdajů regionálního školství na financování soukromého 
a církevního školství.  

  
Schválený rozpočet 

2005 

 
Rozpočet po změnách 

2005 
Skutečnost 2005 % plnění 

Výzkum a vývoj 470 500 650 257 659 949 101,49

Státní informační politika 200 41 412 40 170  97,00

Zahraniční rozvojová pomoc 0 15 718 15 718 100,00
Fond rozvoje VŠ, projekty rozvoj. 
programů  508 319 565 420 565 420 100,00

Seismická stanice Vranov 0 1 600 1 600 100,00

Práškový rtg. difraktometr 0 0 5 080 x 

Učební pomůcky RgŠ 48 000 0 0 x 
Podpora MTZ mimoškolních aktivit 
dětí a mládeže 26 520 42 520 41 620 97,88

Letadla pro sportovní reprezentaci 0 6 200 0 x 

ŠVIP –nákup SW licencí 2 550 2 550 100,00

Kapitálové výdaje mimo 
ISPROFIN celkem 1 053 539 1 325 677 1 332 107 100,49
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Kapitálové výdaje na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže  

Pro rok 2005 byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty kapitálové výdaje na podporu 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže ve výši 26 520 tis. Kč shodně jako v letech 2004 a 2003, 
rozpočet po změnách činil 42 520 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 41 620 tis. Kč, 
v členění: 41 530 tis. Kč pro nestátní neziskové organizace a 90 tis. Kč pro církevní školy.  

V průběhu roku byl rozpočet upravován, jedná se zejména o navýšení o 2 000 tis. Kč 
rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/18 606/2005-142 ze dne 17.3.2005 na dokončení 
rekonstrukce základny OS Junák - svaz skautů a skautek Severní hvězda v Hrubé Vodě, dále 
navýšení o 5 000 tis. Kč rozpočtovým opatřením MF č.j. 142/35 108/2005-142 na dokončení 
přestavby a přístavby střediska VESMÍR v Orlických horách OS Jedlová, navýšení o 8 000 
tis. Kč rozpočtovým opatřením č.j. 142/62 718/2005-142 ze dne 30.6.2005. Tyto investiční 
dotace byly využity převážně na rekonstrukce objektů (kluboven, táborových základen a 
středisek) bezúplatně převedených NNO z majetku bývalého SSM spravovaném Fondem dětí 
a mládeže a na rekonstrukci objektů, které jsou v dlouhodobém pronájmu. V řadě případů 
byla rekonstrukce vyvolána velmi špatným stavem převedených objektů. Z rezervního fondu 
bylo převedeno 1 000 tis. Kč.  

Kapitálové výdaje poskytnuté veřejným vysokým školám 

V roce 2005 byly poskytnuty investiční dotace mimo ISPROFIN VVŠ na: 
 projekty Fondu rozvoje VŠ                                                       156 612 tis. Kč 
 projekty z rozvojových programů                                             408 808 tis. Kč 
 Seismickou stanici Vranov MU Brno                                           1 600 tis. Kč 
 pořízení práškového rtg. difraktometru                                        5 080 tis. Kč 
 zahraniční rozvojovou pomoc                                                      1 170 tis. Kč 
 výzkum a vývoj                                                                        490 276 tis. Kč 

Celkem                                                                                 1 063 546 tis. Kč 

Dotace z Fondu rozvoje VŠ a z rozvojových programů byly poskytnuty 
na uskutečňování vzdělávacích projektů a projektů rozvojových programů úspěšných 
ve výběrovém řízení.  

Dotace na pořízení práškového rtg. difraktometru ve výši 5 080 tis. Kč byla 
poskytnuta v roce 2004 rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/125 810/2004-142 ze dne 
6.12.2004 z kapitoly MPO s účelovým určením pro Vysokou školu báňskou - Technickou 
univerzitu Ostrava. Dovoz v roce 2004 již nebylo možno v závěru roku 2004 uskutečnit, proto 
byly finanční prostředky převedeny do rezervního fondu MŠMT a vysoké škole poskytnuty v 
roce 2005. 

Kapitálové výdaje na zahraniční rozvojovou pomoc 

V rámci zahraniční rozvojové pomoci bylo v roce 2005 poskytnuto (mimo VVŠ)  
14 548 tis. Kč kapitálových výdajů prostřednictvím nevládní organizace Člověk v tísni, o.p.s. 
Podrobné členění viz. stať 2.5. Zahraniční rozvojová pomoc. 

 
1.3.3 Financování reprodukce majetku 

Schválený rozpočet programového financování ISPROFIN činil v roce 2005 celkem 
4 974 980 tis. Kč, rozpočet po změnách bez transferů činil 5 422 311 tis. Kč. Transfery 
vydané do jiných kapitol činily celkem 26 230 tis. Kč, v tom do kapitoly 314 MV 12 030 tis. 
Kč a kapitoly 307 MO 14 200 tis. Kč.  
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Skutečnost k 31.12.2005 byla vykázána ve výši 4 882 487,52 tis. Kč, což je plnění 
na 90,04 %. Z celkových výdajů na reprodukci majetku evidovaných v ISPROFIN (100 %) 
činily kapitálové výdaje 90,29 % a běžné související výdaje 9,71 %. Meziroční index 
2005/2004 činil 130,88. V celkovém čerpání je zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 
144 035 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky k 31.12.2005 v celkové výši 676 927 tis. Kč 
(v členění na BV 79 340 tis. Kč a KV 597 587 tis. Kč) byly převedeny do rezervního fondu  
a budou použity v příštím období na tento účel. 

Skutečnost roku 2004 činila 3 730 383,02 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 93,23 % 
a běžné související výdaje 6,77 %. Nevyčerpané prostředky k 31.12.2004 v celkové výši 
1 072 792 tis. Kč byly převedeny v souladu s rozpočtovými pravidly do rezervního fondu. 

 
Rozdělení prostředků na reprodukci majetku na kapitálové a související běžné výdaje  
uvádí následující tabulka:  

         v tis. Kč 
Financování programů 

ISPROFIN 
Skutečnost  

2004 
Schválený 

rozpočet 2005 
Rozpočet po 

změnách 2005 
Skutečnost  

2005 % plnění 

Kapitálové výdaje 3 428 433,10 4 553 028,00 4 868 602,00 4 408 197,41 90,54 

Běžné výdaje související 301 949,92 421 952,00 553 709,00 474 290,11 85,66 

Celkem 3 730 383,02 4 974 980,00 5 422 311,00 4 882 487,52 90,04 

 
1.3.3.1 Přehled programů ISPROFIN 

 
Finanční prostředky programového financování jsou uvolňovány prostřednictvím 

jednotlivých programů s předčíslím 233. Do roku 2002 byly používány programy s předčíslím 
333, které postupně zanikly s  dokončením v  nich obsažených akcí a nadále v nich budou 
financovány pouze restituce. V roce 2005 byla ukončena 1 akce v programu 333310 a další 
2 akce byly v programu ukončeny ve stádiu přípravy a prostředky na ně určené byly 
převedeny rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/94 626/2005-142 ze dne 5.10.2005 ve smyslu 
usnesení Rozpočtového výboru PSP č. 630 ze dne 14.9.2005 do programů 233310 a 233340.  

V programech řady 333 byly dále v roce 2005 financovány 2 restituční akce, a to 
v programech 333210 a 333310.  

 
Základní charakteristika jednotlivých programů 

Program 233010 - Rozvoj a obnova MTZ systému  řízení MŠMT 

Do tohoto programu je zahrnuto financování organizačních složek státu, tj. vlastního 
úřadu a ČŠI a financování příspěvkových organizací zřízených MŠMT, které zabezpečují 
agendu nepřímo související s činností MŠMT jako ústředního orgánu státní správy.  

Rozpočet po změnách činil 211 633 tis. Kč, čerpání 88 263,80 tis. Kč, plnění 41,71 %. 
Nevyčerpané prostředky roku 2005 ve výši 117 149 tis. Kč byly převedeny do RF a spolu 
se zůstatkem RF z roku 2004 ve výši 230 269 tis. Kč tvoří mimorozpočtovou rezervu zejména 
k užití na připravovanou výstavbu Národní technické knihovny a na rekonstrukci objektu 
MŠMT Na Poříčí.  

 
Program 233110 - Rozvoj a obnova MTZ státních škol a výchovných zařízení 

V tomto programu jsou realizovány akce převážně stavebního charakteru, povahy 
novostaveb, rekonstrukcí, modernizací a souvisejících oprav, dále nákupy objektů, které jako 
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speciální zařízení pro děti předškolního a školního věku slouží pro zajištění výuky, stravování 
a ubytování. Jedná se o školská zařízení v působnosti MŠMT - přímo řízené organizace. 
Hlavním cílem programu je udržet a zlepšovat kvalitu objektů, řešit úkoly vyplývající 
z právních předpisů a vyhlášek (např. zákon č. 109/2002 Sb., vyhláška č. 107/2001 Sb., 
vyhláška č. 108/2001 Sb.)  

Rozpočet po změnách činil 628 180 tis. Kč. Mimo to byly v programu čerpány jako 
mimorozpočtový zdroj prostředky rezervního fondu 2004 ve výši 16 866 tis. Kč, skutečně 
čerpáno bylo 532 893,66 tis. Kč, což je 84,93 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 
111 532 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou použity v souladu s původním 
účelem na akce, na které byly rozepsány již v roce 2005 a které nebyly realizovány v plném 
rozsahu z důvodu komplikací v přípravné fázi výstavby.  

 
Program 233310 – Rozvoj a obnova MTZ Univerzity Karlovy v Praze 

Náplní programu je reprodukce majetku Univerzity Karlovy v Praze. Rozpočet 
po změnách činil 803 012 tis. Kč, čerpání ve výši 606 976,58 tis. Kč, plnění na 75,59 %. 
Do rezervního fondu bylo převedeno 196 017 tis. Kč.  

Nejvýznamnější akce programu v roce 2005 jsou: UK Celková rekonstrukce objektu 
Hlavova v částce 54 258 tis. Kč, UK ICT 2005 v částce 68 626 tis. Kč a UK Výukové 
centrum FN UK 67 559 tis. Kč. 

 
Program 233320 – Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze 

Náplní programu je reprodukce majetku Českého vysokého učení technického v Praze.  
Rozpočet po změnách činil 356 000 tis. Kč. V programu bylo dále použito jako 
mimorozpočtového zdroje části rezervního fondu 2004 ve výši 98 712 tis. Kč, skutečnost 
celkem 351 478,18 tis. Kč, plnění je 98,73 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 103 222 
tis. Kč. Nejvýznamnější akce programu v r. 2005 jsou: ČVUT - Modernizace bloku "C" 
Podolí v částce 43 173 tis. Kč, ČVUT - Požární zajištění budov A, B, C, D, Dejvice 88 229 
tis. Kč, ČVUT - Nová budova Dejvice 65 300 tis. Kč. 

 
Program 233330 – Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 

Jedná se o program, jehož hlavní částí je výstavba nového univerzitního kampusu 
Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích.  

Rozpočet po změnách činil 800 519 tis. Kč a zahrnuje i navýšení o 48 047 tis. Kč 
z prostředků rezervního fondu 2003. Do financování programu byly dále jako 
mimorozpočtový zdroj zapojeny prostředky rezervního fondu 2004 ve výši 28 457 tis. Kč. 
Čerpání ve výši 828 976 tis. Kč představuje 103,55 %, překročení odpovídá objemu použití 
rezervního fondu.  

V roce 2005 pokračovala realizace několika významných akcí na obnovu materiálně 
technické základny v rámci stávajících objektů univerzity. K nejvýznamnějším akcím patří: 
Areál PřF Kotlářská 2, Reko objektu Joštova 10, Reko a zateplení střechy Právnické fakulty, 
Veveří 70. V roce 2004 byla zahájena výstavba nového univerzitního kampusu v Bohunicích. 
Na financování těchto činností byly v roce 2005 čerpány prostředky z úvěru od Evropské 
investiční banky (337 829 tis. Kč), prostředky kapitoly 333 (450 000 tis. Kč), rezervní fond 
MŠMT roku 2003 a 2004 (76 504 tis. Kč) a vlastní zdroje MU.  

 
 

Program 233340 – Rozvoj a obnova MTZ veřejných vysokých škol  
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Program veřejných vysokých škol zahrnuje financování reprodukce majetku všech 
veřejných vysokých škol s výjimkou UK v Praze, MU v Brně a ČVUT v Praze.  

Rozpočet po změnách činil 1 894 026 tis. Kč, čerpáno bylo 1 762 639,25 tis. Kč, 
plnění 93,06 %.  

Do RF bylo převedeno celkem 131 377 tis. Kč. Z této částky představuje největší 
objem nedočerpání předpokládaných dotací na akce ČZU - Centrum ekonomicko-
manažerských studií, MZLU - Obnova zámku Křtiny, OU - Rekonstrukce objektu Mlýnská 5 
Ostrava, UTB - Univerzitní centrum, a VFU - Pavilon hygieny. Ve všech případech se jedná 
o vysokorozpočtové akce. K této skutečnosti došlo v důsledku komplikací provázejících 
výběrová řízení na dodavatele akcí. Nejvýznamnější akce programu s objemy dotací v roce 
2005 jsou: VŠE - Rajská budova VŠE 210 951 tis. Kč, VUT - Rekonstrukce a dostavba areálu 
VUT, Božetěchova 209 740 tis. Kč, VŠB - TUO Ostrava, Aula a centrum informačních 
technologií 191 400 tis. Kč, VFU - Pavilon hygieny 57 830 tis. Kč, JU - Reko objektu Vltava 
2. část - výukové prostory a zázemí kateder 54 284 tis. Kč. 

 
Program 233510 – Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy  

Program byl Ministerstvem financí schválen č.j. 144/92 263/2003 ze dne 6.1.2004, 
a formálně se dělí na: 

Podprogram 233512 – „Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovních organizací“, 
který je zaměřen na oblast investic u občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Cílem je 
zlepšovat vybavenost občanské infrastruktury tak, aby výsledný efekt postihoval co největší 
okruh zájemců, především se zřetelem ke sportům a sportovním činnostem zaměřeným 
na všechny kategorie občanů, včetně zdravotně postižených. 

Podprogram 233513 – „Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportovní reprezentace“, 
který je zaměřen na oblast resortních sportovních center a dále na občanská sdružení 
prokazatelně zajišťující sportovní činnost na úrovni vrcholového sportu, především při 
přípravě dětí a mládeže. 

Rozpočet po změnách činil celkem 716 216 tis. Kč, bez transferů do resortních 
sportovních center MO a MV činil 689 986 tis. Kč, skutečné čerpání na realizaci v rozpočtu 
MŠMT bylo vykázáno ve výši 672 306,63 tis. Kč, což představuje plnění 97,44 %. Do RF 
bylo převedeno celkem 17 630 tis. Kč.  

 
Program 333210 - Výstavba a obnova budov a staveb středních škol 

Náplní programu v roce 2005 bylo financování akcí podle zákona 164/1998 Sb. 
a 246/2000 Sb. – výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném 
oprávněným osobám (restituce).   
Rozpočet po změnách činil 34 803 tis. Kč, čerpáno bylo 34 801,87 tis. Kč, plnění 100 %. 

 
Program 333310 – Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 

Jedná se o dobíhající program, který je pro zahajované akce od 1.1.2003 nahrazen 
programy 233310, 233320, 233330 a 233340. V roce 2005 v něm byla dokončena poslední 
investiční akce a byla financována 1 pokračující restituční akce. V programu bude dále 
zajišťováno pouze financování akcí podle zákona 164/1998 Sb. a 246/2000 Sb. – výdaje 
vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám 
(restituce). Rozpočet po změnách činil 4 152 tis. Kč, čerpáno bylo 4 151,55 tis. Kč, což je 
plnění na 99,99 %. 

 
Hodnocení výdajů souvisejících s financováním programů reprodukce majetku kapitoly 
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333 MŠMT v roce 2005 

Z hlediska dodržení účelovosti čerpání prostředků programového financování kapitoly 
školství lze konstatovat, toto hledisko bylo v průběhu roku 2005 v plném rozsahu zajištěno. 
Prostředky státního rozpočtu byly použity v souladu se schválenými dokumentacemi 
příslušných programů programového financování a v souladu se schváleným položkovým 
rozpočtem programového financování kapitoly školství. 

S finančními prostředky programového financování bylo v průběhu roku nakládáno 
v souladu s rozpočtovými pravidly. V roce 2005 došlo k nevyčerpání přidělených finančních 
prostředků státního rozpočtu v celkové předpokládané výši a  převodu části těchto finančních 
prostředků v objemu cca 12,42 % v souladu s rozpočtovými pravidly do rezervního fondu 
kapitoly. Tato skutečnost byla způsobena zejména snahou ministerstva jako správce programu 
udržet trend zvýšených nároků na proces přípravy a podklady předávané k rozhodnutím 
a obecným přístupem k řízení procesu reprodukce majetku s důrazem na efektivnost. 

Zůstatek rezervního fondu z roku 2003, který k 31.12.2004 činil 283 468 tis. Kč, byl 
v roce 2005 celý převeden rozpočtovými opatřeními do programového financování (navýšení 
programů), z toho programu 233 310 v objemu 150 520 tis. Kč, programu 233 330 v částce 
48 047 tis. Kč a  programu 233 340 ve výši 84 901 tis. Kč a v nich zcela vyčerpán. 

Z rezervního fondu 2004 v celkovém objemu 1 072 792 tis. Kč bylo v roce 2005 
v souladu s usnesením vlády č. 273 ze dne 9.3.2005 čerpáno celkem 144 035 tis. Kč jako 
mimorozpočtové zdroje financování programů, z toho 16 866 tis. Kč v programu 233 110, 
28 457 tis. Kč v programu 233 330 a 98 712 tis. Kč v programu 233 320.  

Prostředky programového financování převedené do rezervního fondu kapitoly jsou 
účelově vázány a budou v následujících letech použity k financování programů reprodukce 
majetku. Přes uvedené a zdůvodněné odchylky od očekávaných skutečností v čerpání 
finančních prostředků programového financování kapitoly školství v roce 2005 je patrný 
výrazný pokrok proti roku 2004, kdy objem nečerpaných dotačních prostředků kulminoval. 
Došlo ke zlepšení disciplíny při tvorbě a projednávání zadávacích podkladů výběrových 
řízení, zkvalitnění jejich průběhu, urychlení procesu závěrečných vyhodnocení jednotlivých 
akcí, zvýšení kázně při čerpání dotačních prostředků jejich příjemci. 

Výdaje na programové financování jsou uvedeny v Příloze č. 7. 
 

1.3.4 Restituce 

Čerpání finančních prostředků podle zákonů č. 164/1998 Sb. a č. 246/2000 Sb., 
kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných 
břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (restituce) se v roce 2005 
v rámci kapitoly MŠMT prostřednictvím programového financování uskutečnilo na 1 akci 
v oblasti regionálního školství a na 1 akci v oblasti vysokého školství. 

Ve schváleném rozpočtu výdaje na řešení restitucí stanoveny nebyly, potřebné 
prostředky byly do rozpočtu kapitoly převedeny z kapitoly 397 OSFA rozpočtovým 
opatřením MF č.j. 14/34 466/2005-142 ze dne 21.4.2005 ve výši 36 803 tis. Kč.  

V závěru roku se ukázalo, že z důvodů problémů při přípravě a realizaci akcí nebude 
možno veškeré převedené prostředky vyčerpat, a proto byly nevyčerpané prostředky 
rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/113 767/2005-142 ze dne 8.12.2005 vráceny do kapitoly 
397 OSFA ve výši 1 298 tis. Kč k použití v roce 2006. 
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Rozpočet po změnách činil celkem 35 505 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 32 655 tis. 
Kč a běžné výdaje 2 850 tis. Kč, v této struktuře:  

 v programu 333 210                                              34 803 tis. Kč 

 3332160060 SOŠ Choceň, výstavba DM Paraple 
Výstavba nového objektu DM jako náhrady za objekt vydaný v restituci. Celkové 
náklady akce činí 48 714 tis. Kč, z toho 36 914 tis. Kč prostředky státního rozpočtu. 
V předchozích letech bylo ze SR čerpáno 2 111 tis. Kč. Objem roku 2005 představuje 
prostředky vynaložené na stavební a dokončovací práce. 

 v programu 333 310                                                    702 tis. Kč 

 3333176901 AVU, Koupě následná rekonstrukce a dostavba atelieru L. Šalouna 
Akce řeší nákup a následnou rekonstrukci objektu zakoupeného jako náhrada za prostory 
vydané v restituci. Celkový náklad akce činí 20 676 tis. Kč, z toho vlastní zdroje 567 tis. 
Kč. V předchozích letech bylo ze SR čerpáno 7 963 tis. Kč na nákup objektu. Objem 
roku 2005 představuje prostředky vynaložené na přípravné práce. 
 
Údaje o restitucích v členění podle jednotlivých programů uvádí následující tabulka: 

 
v tis. Kč 

Podprogram Název podprogramu 
Poskytnuto 
z kapitoly 

OSFA 

Vratka do 
kapitoly 
OSFA 

Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost 
2005 Rozdíl % plnění

333 216 Náhrada objektů SŠ vydaných 
v restituci 34 803 0 34 803 34 801,87 1,13 100,00

333 317 Náhrada objektů VVŠ 
vydaných v restituci 2 000 1 298 702 701,55 0,45 99,94

 Celkem za kapitolu 333 36 803 1 298 35 505 35 503,42 1,58 99,99

 
V rámci programového financování nebyly čerpány žádné prostředky související 

s náhradou za majetek České republiky sloužící účelům výzkumu a vývoje ani na majetek 
využívaný v nájemním vztahu.  
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1.3.5 Programy účelově financované v rámci rozpočtu kapitoly 

V kapitole 333 MŠMT byly v roce 2005 pro vybraný okruh výdajů určeny specifické 
dílčí ukazatele, které uvádí následující tabulka: 

 
                                        v tis. Kč 

 
Programy 

 
Skutečnost 2004 Schválený rozpočet 

2005 
Rozpočet po 

změnách 2005 Skutečnost 2005 % 
plnění

Rozvojová zahraniční pomoc 125 717,00 0,00 149 703,00
 

149 263,89 99,71

Program protidrogové politiky 10 093,01 10 202,00 10 202,00 9 385,80 92,00

Program sociální prevence a prevence 
kriminality 8 855,90 10 202,00 10 202,00 10 013,91 98,16

Výdaje na sportovní  reprezentaci  748 886,90 1 026 419,00 769 646,00 747 889,23 97,17

Program podpory vzdělávání 
národnostních menšin a multikulturní 
výchova  

11 336,02 29 635,00 17 699,00 12 288,51 69,43

Program podpory projektů integrace 
příslušníků rómské komunity 20 404,11 14 700,00 24 688,00 21 308,47 86,31

Zajištění přípravy na krizové situace 
podle zákona č. 240/2000 Sb.  206,24 400,00 400,00 0,00 x 

Státní informační politika   1 268 460,24 1 250 828,00 1 249 774,00 1 205 516,59 96,46

Výdaje na odstraňování škod 
způsobených povodněmi v roce 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 x 

Mezinárodní konference a další odborné 
akce celkem* 2 587,00 3 885,00 3 885,00 3 601,31 92,70

Výdaje na financování společných 
programů EU a ČR celkem  29 849,32 375 936,00 375 936,00 344 445,11 91,62

v tom:  a) související s finančními 
nástroji  pro období před 
vstupem ČR do EU   -  
PHARE  

579,17 0,00 0,00 0,00 x 

            b) související se strukturálními 
fondy   -  ESF na Operační 
program Rozvoj lidských 
zdrojů celkem  

29 270,15 375 936,00 375 936,00 344 445,11 91,62

v tom: ze státního rozpočtu 29 270,15 93 984,00 93 984,00 85 997,87 91,50

 z rozpočtu EU 0,00 281 952,00 281 952,00 258 447,24 91,66

Financování komunitárních programů  0,00 0,00 0,00 0,00 x 

Celkem programy 2 226 395,74 2 722 207,00 2 612 135,00 2 503 712,82  95,85

*   Ve výdajích na mezinárodní konference a další odborné akce jsou dále stanoveny jako závazné ukazatele výdaje na seminář Matra,    
seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách ve spolupráci s Radou Evropy a seminář Lisabonská konference.  

 

Celkové programy účelově financované 2 503 712,82 tis. Kč  – SIPVZ 1 205 516,59 
tis. Kč – ESF 344 445,11 tis. Kč = ostatní účelově financované programy 953 751,12 tis. Kč   
(viz str. 6). 

Jednotlivé programy jsou podrobně analyzovány v části 2.5. až 2.15.  
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1.3.6 Rezervní fond 

• Počáteční stav k 1.1.2005 

Rezervní fondy organizačních složek státu kapitoly 333 vykazovaly dle počáteční 
rozvahy ke dni 1.1.2005 celkem 2 129 732,80 tis. Kč, v tom rezervní fond úřadu ministerstva 
2 124 959,07 tis. Kč, ČSI 4 200,53 tis. Kč a VSC 573,20 tis. Kč.  

Úřad ministerstva 

Pro rok 2005 bylo k 1.1.2005 k dispozici v RF ministerstva celkem 2 124 288 tis.Kč,  
v tom: 
 úspora z roku 2004                                                                           1 384 226 tis. Kč 
 zůstatek z úspor roku 2003                                                                699 647 tis. Kč* 
 zůstatek z úspor roku 2002 a předchozích                                          39 749 tis. Kč 
 zůstatek z úspor z let před r. 2002                                                            666 tis. Kč 

Rozdíl 671 tis. Kč proti počáteční rozvaze tvoří prostředky zaslané Evropskou komisí 
na základě smlouvy s MŠMT o financování Lisabonské konference. Tyto prostředky lze 
použít pouze na daný účel.  

*V zůstatku z roku 2003 byla zahrnuta částka 283 468 tis. Kč ušetřené prostředky 
ISPROFIN, které byly v průběhu roku 2005 převedeny rozpočtovými opatřeními 
do programového financování a zde byly v plné výši spotřebovány. Jedná se o následující 
rozpočtová opatření MF:  

a) 14/34 466/2005-142 z 21.4.2005, kterým došlo (mimo jiné) ke zvýšení ukazatele 
„výdaje na financování programů reprodukce majetku“, program 233 340, o částku 
84 901 tis. Kč - převod prostředků rezervního fondu 2003,  

b) 14/94 626/2005-142 z 5.10.2005, kterým došlo (mimo jiné) ke zvýšení rozpočtu 
programu 233 310 o 179 729 tis. Kč, z toho o prostředky rezervního fondu 2003 
ve výši 150 520 tis. Kč. Dále došlo ke zvýšení rozpočtu programu 233 330 o 328 047 
tis. Kč, z toho o prostředky rezervního fondu 2003 ve výši 48 047 tis. Kč.  

 
• Tvorba rezervních fondů OSS 

V roce 2005 bylo do rezervních fondů organizačních složek státu podle § 47 zákona 
218/2000Sb. převedeno celkem 1 018 897,8 tis. Kč, v tom: úřad ministerstva 1 018 716 tis. 
Kč a ČŠI 181,8 tis. Kč.  

Úřad ministerstva 

Převedené prostředky v celkové výši 1 018 716 tis. Kč v členění na běžné výdaje  
413 405,6 tis. Kč a kapitálové výdaje 605 310,4 tis. Kč byly uspořeny v těchto oblastech:  

 ISPROFIN (§ 48 odst. 3, písm. e) bod 2.)                                  676 927 tis. Kč 
 programy EU - OP RLZ (§ 48 odst. 3, písm. e) bod 3.)             100 506 tis. Kč 
 programy EU – technická pomoc (§ 48 odst. 3, písm. e) bod 3.)  4 524 tis. Kč 
 výzkum a vývoj (§ 48 odst. 3, písm. e) bod 6.)                            35 580 tis. Kč 
 ostatní provozní potřeby (§ 48 odst. 3, písm. e) bod 6.)            201 179 tis. Kč 

Mimo výše uvedené uspořené prostředky byl rezervní fond zvýšen o 531 tis. Kč 
mimorozpočtových zdrojů, které MŠMT obdrželo z EK na Seminář k Lisabonskému procesu 
(353 tis. Kč) a od holandského partnera projektu MATRA (178 tis. Kč). VSC obdrželo dar 
ve výši 112 tis. Kč, tzn. mimorozpočtové zdroje za kapitolu činí 643 tis. Kč.  
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• Čerpání rezervních fondů OSS 

V roce 2005 bylo na příjmové účty (s předčíslím 2110, 4714) převedeno v souvislosti 
s čerpáním rezervních fondů organizačních složek státu 846 795,97 tis. Kč, v tom: na úřadu 
ministerstva 846 217,97 tis. Kč a v ČŠI 578 tis. Kč. Čerpáno z rezervních fondů OSS 
(s předčíslím 123) bylo celkem 847 166,64 tis. Kč v členění na rezervní fond ministerstva  
846 588,64 tis. Kč a rezervní fond ČŠI 578 tis. Kč, VSC rezervní fond v průběhu roku 
nečerpalo.  

Rozdíl ve výši 370,67 tis. Kč mezi převodem do příjmů ministerstva 846 217,97 tis. 
Kč a čerpáním rezervního fondu ministerstva 846 588,64 tis. Kč představuje vratku 
prostředků z grantu Evropské komise na uspořádání Semináře k naplňování programu EK pro 
realizaci cílů Lisabonského procesu, která byla odeslána přímo z bankovního účtu RF. Tato 
vratka byla realizována v souladu se sdělením MF č.j. 14/123 485/2004-142 ze dne 
7.12.2004. 

Úřad ministerstva 

Ministerstvo čerpalo v roce 2005 rezervní fond ve výši 846 217,97 tis. Kč v členění: 

 v oblasti ISPROFIN  celkem 144 035 tis. Kč  

RgŠ program 233110            16 866 tis. Kč 
VVŠ program 233320            98 712 tis. Kč 
 program 233330            28 457 tis. Kč 

 v ostatních oblastech ve výši 702 182,97 tis. Kč  

VVŠ na činnost celkem 366 344 tis. Kč, v tom 283 468 tis. Kč na vzdělávací činnost 
a úhradu stipendií doktorandů v presenční formě studia a 82 876 tis. Kč na úhradu 
osobních nákladů pro mladé výzkumné pracovníky, kterým nebyla přiznána dotace na 
výzkumné záměry, pořízení práškové rtg. difraktometru na VŠB TUO 5 080 tis. Kč, VaV 
na VVŠ 62 042 tis. Kč, matrika studentů VVŠ 579 tis. Kč. V oblasti RgŠ na činnost 
výchovných zařízení a speciálních škol (PŘO) 57 470 tis. Kč a činnost církevních škol  
29 900 tis. Kč, ostatní VaV 103 190 tis. Kč, programy spolufinancované z rozpočtu EU 
73 105 tis. Kč, grantové projekty 438,5 tis. Kč, ostatní tělovýchova 2 000 tis. Kč, 
podpora práce s dětmi a mládeží 1 000 tis. Kč, a státní správa 203,97 tis. Kč na 
zahraniční služební cesty a další.  

Prostředky byly převedeny do příjmů ústředního orgánu v souladu s § 25,odst. 1), 
písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a současně byly použity 
k překročení závazných příjmových i výdajových ukazatelů, jak umožňuje § 45, odst. 3) téhož 
zákona, k úhradě nezajištěných provozních potřeb.  

 
• Konečný stav k 31.12.2005 

Rezervní fondy organizačních složek státu kapitoly 333 vykazovaly dle konečné 
rozvahy ke dni 31.12.2005 celkem 2 302 107,01 tis. Kč, v tom ministerstvo 2 297 617,49 tis. 
Kč, ČŠI 3 804,32 tis. Kč a VSC 685,20 tis. Kč. 

 
Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do RF uvádí Přílohy č. 8, 8 a, 8 b. 
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1.4 Hodnocení průběhu plnění příjmů a 
čerpání výdajů ze státního rozpočtu  
Schválený rozpočet výdajů kapitoly 333 na rok 2005 ve výši 71 490 266 tis. Kč byl 

vlivem uplatněné metodické změny v rozpočtování výdajů regionálního školství o 22 509 880 
tis. Kč, tj. o 23,95 % nižší než schválený rozpočet kapitoly 333 na rok 2004, neboť do zákona 
o státním rozpočtu na rok 2005 byl zapracován návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení daní, z něhož vyplynul přesun přímých výdajů pro školy a školská 
zařízení zřizované krajem a výdajů na soukromé a církevní školství do rozpočtu krajů. 

 
V návaznosti na schválení zákona č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům 
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, který zachoval financování regionálního školství územních 
samosprávných celků jako v roce 2004, bylo dne 3.1.2005 realizováno 1. rozpočtové opatření, 
kterým byly do rozpočtu kapitoly 333 MŠMT převedeny prostředky z kapitoly 398 VPS 
na financování přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem a na výdaje pro 
soukromé a církevní školy ve výši 29 758 781 tis. Kč.  

 
Schválený rozpočet příjmů kapitoly 333 činil 284 789 tis. Kč, v tom příjmy státního 

rozpočtu 2 837 tis. Kč a příjmy ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, z Evropského 
sociálního fondu 281 952 tis. Kč. Rozpočtované příjmy SR oproti schválenému rozpočtu roku 
2004 zůstaly beze změn, příjmy z ESF se zvýšily o 271 952 tis. Kč. 

 
1.4.1 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.3.2005 

Celkové příjmy za I. čtvrtletí 2005 činily 47 401,59 tis. Kč, což představuje plnění 
ve výši 16,64 % schváleného rozpočtu na rok 2005, který nebyl v průběhu I. čtvrtletí 2005 
měněn a činil 284 789 tis. Kč.  

Na výši vykázaných příjmů se podílel úřad ministerstva celkovou výší 46 906,58 tis. 
Kč, Česká školní inspekce vykázala příjmy ve výši 393,07 tis. Kč a Vysokoškolské centrum 
101,94 tis. Kč. Nejvyšší příjmovou položkou MŠMT v I. čtvrtletí 2005 byly přijaté úroky 
z bankovních účtů vedených u ČNB v celkové výši 2 660,71 tis. Kč. Z rezervního fondu 
MŠMT bylo do příjmů převedeno 42 743 tis. Kč. Na účet s předčíslím 2110 převedla ČŠI 
z depozitního účtu částku 2,65 tis. Kč a VSC částku 43,04 tis. Kč, jednalo se o nevyčerpané 
prostředky na platy za prosinec 2004, které byly v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 
převedeny v závěru roku 2004 na depozitní účty těchto organizací. Příjmy po konsolidaci 
(očištění od vlivu rezervního fondu) činily 4 658,59 tis. Kč, tj. plnění ve výši 1,64 %. Nízké 
plnění příjmů bylo způsobeno nulovým plněním příjmů z ESF na společné financování 
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů rozpočtovaného ve výši 281 952 tis. Kč. 

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2004 činily 3 167,00 tis. Kč, což 
představovalo plnění ve výši 24,67 % schváleného rozpočtu na rok 2004, který nebyl 
v průběhu I. čtvrtletí 2004 měněn a činil 12 837 tis. Kč, meziroční index 2005/2004 (očištěný 
od vlivu RF) činil 147,10 %. 

Výdaje celkem za I. čtvrtletí 2005 činily 27 550 049,99 tis. Kč, plnění 27,23 % 
rozpočtu po změnách, který činil 101 167 352 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů 
za I. čtvrtletí 2005 činilo 26 348 432,19 tis. Kč a kapitálových výdajů 1 201 617,80 tis. Kč.  
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Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2004 činily 31 362 076,36 tis. Kč, plnění 
ve výši 33,28 % rozpočtu po změnách, který činil 94 248 596 tis. Kč. Skutečné čerpání 
běžných výdajů za I. čtvrtletí 2004 činilo 30 168 700,40 tis. Kč a kapitálových výdajů 
1 193 376,02 tis. Kč.  

V průběhu I. čtvrtletí 2005 bylo na základě žádostí MŠMT provedeno MF celkem  
9 rozpočtových opatření s kódem „3“, jejichž vlivem došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů  
o 29 677 086 tis. Kč.  

 
1.4.2 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.6.2005 

Celkové příjmy za I. - II. čtvrtletí 2005 vykázané na příjmových účtech v České 
národní bance činily 355 131,99 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 124,70 % schváleného 
rozpočtu i rozpočtu po změnách. Na výši vykázaných příjmů se podílel úřad ministerstva 
ve výši 354 251,26 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy ve výši 582,01 tis. Kč a VSC 298,72 tis. Kč. 
Na příjmový účet MŠMT s předčíslím 2110 byly převedeny prostředky z rezervního fondu 
ve výši 324 787 tis. Kč. Po konsolidaci činily příjmy 30 344,98 tis. Kč, plnění na 10,65 %. 
Nejvyšší příjmovou položkou byly přijaté úroky z bankovních účtů vedených u ČNB 
v celkové výši 5 109,59 tis. Kč a příjmy určené na společné financování projektů ČR a EU 
ve výši 20 746,68 tis. Kč, které však ve vztahu k rozpočtu jsou velmi nízké, pouze 7,36 %.  

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2004 činily 5 302,48 tis. Kč, což je plnění 
na 41,31 %. Na výši vykázaných příjmů se podílelo ministerstvo ve výši 4 545,14 tis. Kč, ČŠI 
ve výši 536,53 tis. Kč a VSC 220,81 tis. Kč. K 30.6.2004 nebyly převedeny na příjmový účet 
MŠMT s předčíslím 2110 žádné prostředky z rezervního fondu. 

 
Výdaje celkem za I.- II. čtvrtletí 2005 činily 56 745 103,28 tis. Kč, což představuje 

čerpání ve výši 55,84 % rozpočtu po změnách, který činil 101 624 559 tis. Kč. Čerpání 
výdajů k 30.6.2005 lze označit za rovnoměrné. Běžné výdaje činily 54 636 438,61 tis. Kč, což 
představuje 57,10 % rozpočtu po změnách, kapitálové výdaje činily 2 108 664,67 tis. Kč, tj. 
čerpání na 35,55 %.V průběhu I. pololetí došlo prostřednictvím rozpočtových opatření 
k rozšíření okruhu kapitálových výdajů mimo ISPROFIN. Výdaje v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů byly čerpány ve výši 88 357,27 tis. Kč, což představuje 
plnění rozpočtu 23,50 %. Výdaje na SIPVZ byly čerpány ve výši 822 634,39 tis. Kč, což je 
plnění na 65,77 %.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2004 činily 52 972 462,47 tis. Kč, což 
představuje čerpání ve výši 55,96 % rozpočtu po změnách, který činil 94 654 710 tis. Kč. 
Běžné výdaje činily 51 010 431,66 tis. Kč a kapitálové výdaje činily 1 962 030,81 tis. Kč.  

 
V průběhu II. čtvrtletí 2005 bylo na základě žádostí MŠMT provedeno MF dalších  

13 rozpočtových opatření s kódem „3“ s celkovým zvýšením o 457 207 tis. Kč, tj. celkem 22 
za I. pololetí 2005, jejichž vlivem došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů celkem o 30 134 293 tis. 
Kč.  

 
1.4.3 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 30.9.2005 

Celkové příjmy za I. – III. čtvrtletí 2005 na příjmových účtech v ČNB činily  
520 781,70 tis. Kč, což představuje plnění na 182,87 % schváleného rozpočtu, jehož výše se 
v průběhu roku nezměnila. Na celkových příjmech kapitoly 333 se podílelo ministerstvo 
celkovým objemem příjmů 482 331,35 tis. Kč, ČŠI vykázala příjmy 1 281,02 tis. Kč a VSC 
550,24 tis. Kč. V průběhu III. čtvrtletí byly na příjmový účet MŠMT s předčíslím 2110 
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převedeny prostředky z rezervního fondu ministerstva ve výši 469 379,96 tis. Kč, 
z rezervního fondu ČŠI 578 tis. Kč. Po konsolidaci příjmy činily 50 823,74 tis. Kč, což 
představuje plnění pouze 17,85 %. Tento stav je výrazně ovlivněn nízkým plněním (13,11 %) 
rozpočtovaných příjmů na Operační program Rozvoj lidských zdrojů, které činily pouze 36 
962,75 tis. Kč.  

Celkové příjmy za srovnatelné období roku 2004 činily 7 731,62 tis. Kč, což je plnění 
na 60,23 % rozpočtu, jehož výše se v průběhu roku nezměnila. Na celkových příjmech 
kapitoly 333 se podílelo ministerstvo 6 816,19 tis. Kč, ČŠI 657,72 tis. Kč a VSC 257,71 tis. 
Kč. Na příjmový účet MŠMT s předčíslím 2110 nebyly převedeny žádné prostředky 
z rezervního fondu.  

 
Celkové výdaje za I. – III. čtvrtletí 2005 byly vykázány ve výši 75 900 482,38 tis. 

Kč, což představuje plnění ve výši 74,56 % rozpočtu po změnách, který činil 101 799 436 tis. 
Kč. Běžné výdaje činily 72 942 196,35 tis. Kč, což představuje plnění na 76,23 %. Kapitálové 
výdaje činily 2 958 286,03 tis. Kč, tj. plnění na 48,43 %. Výdaje v rámci Operačního 
programu Rozvoj lidských zdrojů byly čerpány ve výši 122 703,50 tis. Kč, což představuje 
32,64 % rozpočtu. Výdaje na SIPVZ byly čerpány ve výši 1 112 737,58 tis. Kč, plnění 
na 80,96 %. Kapitálové výdaje na programové financování byly čerpány ve výši 1 805 714,29 
tis. Kč, což představuje pouze 30,70 % rozpočtu po změnách.  

Výdaje celkem za srovnatelné období roku 2004 činily 70 841 825,49 tis. Kč, což 
představuje plnění ve výši 74,85 % rozpočtu po změnách, který činil 94 645 667,00 tis. Kč. 
Běžné výdaje činily 67 983 577,93 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 858 247,56 tis. Kč. 

 
V průběhu III. čtvrtletí 2005 bylo na základě žádostí MŠMT provedeno MF  

11 rozpočtových opatření, na jejichž základě došlo ke zvýšení rozpočtu o 174 877 tis. Kč, tzn. 
že od počátku roku bylo provedeno 33 rozpočtových opatření MF s kódem „3“ s celkovou 
úpravou + 30 309 170 tis. Kč.  

 
1.4.4 Plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.12.2005 

Celkové příjmy za I. – IV. čtvrtletí 2005 činily 922 953,50 tis. Kč, což představuje 
plnění na 324,08 % schváleného rozpočtu, jehož výše nebyla v průběhu roku upravována 
a rozpočet k 31.12.2005 činil 284 789 tis. Kč. Výše vykázaných příjmů byla ovlivněna 
operacemi spojenými s užitím rezervních fondů OSS. Do příjmů bylo z tohoto titulu 
převedeno 846 795,97 tis. Kč, v tom: ministerstvo 846 217,97 tis. Kč a Česká školní inspekce 
578 tis. Kč. Meziroční index 2005/2004 příjmů celkem činil 522,49. Příjmy celkem 
po konsolidaci v roce 2005 (očištěné od převodů z rezervních fondů) činily celkem 
76 157,53 tis. Kč, (plnění 26,74 %), v členění: příjmy SR 16 425,17 tis. Kč (plnění 578,96 %) 
a příjmy z rozpočtu EU (ESF) 59 732,36 tis. Kč (plnění 21,19 %).  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nenaplnění příjmů rozpočtovaných jako příjem z EU, 
není MŠMT povinno v souladu s § 25 odst. 1. písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. souvztažně 
vázat výdajové prostředky státního rozpočtu.  

Skutečnost celkových příjmů v roce 2004 činila 176 646,85 tis. Kč, příjmy 
po konsolidaci (očištěné od převodu z rezervního fondu) činily 10 859,85 tis. Kč, plnění  
54,04 %, meziroční index 2004/2003 celkových příjmů činil 45,92.  

Skutečnost celkových příjmů v roce 2003 činila 384 689,07 tis. Kč, příjmy 
po konsolidaci (očištěné od převodu z rezervního fondu) činily 7 697,07 tis. Kč, plnění  
251,79 %, meziroční index 141,09. 
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Celkové výdaje za I. – IV. čtvrtletí 2005 činily 102 577 249,56 tis. Kč, což 
představuje čerpání rozpočtu po změnách ve výši 100,81 %. Schválený rozpočet výdajů 
celkem kapitoly 333 podle zákona č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2005, 
ve výši 71 490 266 tis. Kč byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními 
na rozpočet po všech změnách ve výši 101 749 841 tis. Kč. Běžné výdaje vykázané 
k 31.12.2005 činily celkem 96 231 634,90 tis. Kč (plnění 100,71 %) a kapitálové výdaje 6 
345 614,66 tis. Kč (plnění 102,44 %). Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné o převody 
do rezervního fondu ve výši 1 018 897,84 tis. Kč) činily 101 558 351,72 tis. Kč, meziroční 
index 107,80.  

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 95 598 063,76 tis. Kč, v členění na běžné 
výdaje ve výši 90 114 585,56 tis. Kč a kapitálové výdaje 5 483 478,20 tis. Kč, plnění 
100,12 %, meziroční index 2004/2003 činil 105,57. Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné  
o převody do rezervního fondu ve výši 1 387 192,77 tis. Kč) činily 94 210 870,99 tis. Kč, 
meziroční index 105,03.  

Skutečnost roku 2003 byla vykázána ve výši 90 550 358,92 tis. Kč, plnění 100,31 %, 
Výdaje celkem po konsolidaci (očištěné o převody do rezervního fondu ve výši 854 717 tis. 
Kč) činily 89 695 641,92 tis. Kč.  

Ve 4. čtvrtletí bylo provedeno 8 rozpočtových opatření MF s „kódem 3“s celkovým 
snížením o 49 595 tis. Kč.  

Celkem za rok 2005 bylo v kapitole 333 provedeno celkem 41 rozpočtových 
opatření MF, která změnila závazné ukazatele, a další 2, kterými se změnily pouze limity 
mzdové regulace a 1, kterým se změnily limity pouze v oblasti programového financování.  

Celková změna výdajů (včetně interních přesunů v rámci kapitoly) v rozpočtu kapitoly 
333 za rok 2005 činila + 30 259 575 tis. Kč, v tom: v oblasti běžných výdajů zvýšení 
rozpočtu celkem o 29 671 863 tis. Kč a v oblasti kapitálových výdajů zvýšení rozpočtu o 587 
712 tis. Kč. 

 
Vývoj příjmů a výdajů v roce 2005 v porovnání s předcházejícími roky je graficky 

znázorněn na následujících 2 stranách: 
 
Graf č. 1 – Vývoj příjmů v letech 2003 až 2005 
Graf č. 2 – Vývoj výdajů v letech 2003 až 2005 
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2. Vybrané ukazatele státního rozpočtu 

2.1 Mzdové prostředky 
2.1.1 Závazné limity regulace zaměstnanosti na rok 2005 

Zákonem č. 675/2004 Sb. byly stanoveny pro kapitolu 333 MŠMT závazné limity 
regulace zaměstnanosti pro organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované 
MŠMT a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky v oblasti 
regionálního školství, u nichž se odměňování řídí zákonem č. 143/1992 Sb.  

Jedná se o: 
 vlastní úřad 
 ostatní organizační složky státu 
 příspěvkové organizace 

Závazné ukazatele regulace zaměstnanosti nejsou stanoveny pro organizace, které 
odměňují podle zákona č. 1/1992 Sb. Jsou to organizace, které zřizuje: 

 soukromá fyzická osoba, soukromá právnická osoba 
 církev, náboženské společenství 
 MŠMT, kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, u nichž právní forma organizace nebo 

velikost dotace ze státního rozpočtu nesplňuje podmínky pro uplatnění zákona 
č. 143/1992 Sb. Jsou to příspěvkové organizace, které nedostávají z rozpočtu 
zřizovatele žádný příspěvek na činnost nebo jenom příspěvek na činnost nižší než 
výdaje na platy zaměstnanců. 

Podle zákona č. 1/1992 Sb. odměňují také veřejné vysoké školy. 

Od 1.1.2005 došlo v oblasti odměňování ke změnám těchto právních předpisů: 

a) zákon č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci 
reformy veřejných financí v oblasti odměňování 
Tímto zákonem došlo mimo jiné ke změnám v zákoně č. 143/1992 Sb., z nichž vyplývá, 
že od 1.1.2005 nebyly zaměstnancům ve veřejných službách a správě vypláceny další 
platy, které byly od stejného data rozpuštěny v nových platových tarifech. 

b) nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Tímto nařízením vlády došlo mimo jiné k následujícím změnám: 
Změnila se příloha č. 1 - 4 (stupnice platových tarifů) a došlo ke zvýšení platových 
tarifů. 
Resortu školství se týkaly přílohy: 
č. 1  základní (pro nepedagogické pracovníky) – navýšení v průměru cca o 7 %, 
č. 2  (pro pedagogické pracovníky, knihovníky) – navýšení v průměru cca o 11 %, 
č. 4  (pro státní správu) – navýšení v průměru cca o 7 %. 

c) nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb.,  
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Tato novela s účinností od 1.7.2005 umožnila zařadit zaměstnance, kteří vykonávají 
vědeckovýzkumnou činnost do tabulky uvedené v příloze č. 2, čímž došlo k jejich 
finančnímu zvýhodnění. 

d) nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb.,  
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o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 

Hodinová mzda se zvýšila z 39,60 Kč na 42,50 Kč, 
měsíční mzda se zvýšila z 6 700 Kč na 7 185 Kč. 

 
Na rok 2005 byly stanoveny závazné limity regulace zaměstnanosti kapitoly 333 

MŠMT ve výši: 
• limit počtu zaměstnanců                                           144 428 
• limit prostředků na platy                           28 642 797 tis. Kč 
• limit prostředků na ostatní platby  

za provedenou práci (dále jen OPPP)               95 277 tis. Kč 
• rozpočtovaný průměrný plat                                 16 527 Kč 

Závazné limity regulace zaměstnanosti v členění na OSS a PO a na jednotlivé školské 
oblasti – schválený rozpočet podle zákona č. 675/2004 Sb. jsou uvedeny v příloze č. 3 Rozbor 
zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. 

 
 

2.1.2 Limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců kapitoly 333 po úpravách 
provedených během roku 2005 

Upravené závazné limity mzdové regulace zaměstnanosti v členění na OSS a PO  
a na jednotlivé školské oblasti (rozpočet po všech změnách) 
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v tom: 

  

Závazný 
ukazatel 

prostředky na 
platy a ostatní 

platby za 
provedenou 

práci v tis. Kč

Ostatní platby  
za 

provedenou 
práci v tis. Kč

Prostředky     
na platy       
v tis. Kč 

Počet 
zaměstnanců 

Průměrný 
plat         
v Kč 

I. Organizační složky státu CELKEM 365 787 27 760 338 027 1 198 23 513

z toho: prostředky na vědu a výzkum 1 039 1 039 0 0 0
    v tom:       
1) státní správa celkem 319 896 3 840 316 056 1 104 23 857
      v tom:        

      ústřední orgán státní správy   MŠMT 151 499 2 216 149 283 486 25 597
      Česká školní inspekce 168 397 1 624 166 773 618 22 488

2) ost. organiz. složky státu 45 891 23 920 21 971 94 19 478

      v tom:        
     Vysokoškolské sportovní centrum 23 126 1 155 21 971 94 19 478
      Prostředky na vědu a výzkum 1 039 1 039 0 0 0
      Spol. úkoly, SIPVZ, prostředky na OP RLZ  

a ost. 21 726 21 726 0 0 0
II. Příspěvkové organizace CELKEM 47 617 626 643 067 46 974 559 228 268 17 149

z toho: prostředky na vědu a výzkum 11 623 2 840 8 783 16 45 745
     v tom:        
     OPŘO 318 451 80 116 238 335 1 061 18 719
     z toho: prostředky na vědu a výzkum 11 623 2 840 8 783 16 45 745
     spol. úkoly (SIPVZ,OP RLZ, drogy, 

menšiny a ost.) 68 417 40 280 28 137 127 18 463
      Regionální školství územních celků  46 354 722 551 899 45 802 823 223 083 17 110
      Regionální školství MŠMT 944 453 11 052 933 401 4 124 18 861

CELKEM  KAPITOLA  333   47 983 413 670 827 47 312 586 229 466 17 182
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Úpravy závazných ukazatelů kapitoly 
 
V průběhu roku 2005 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby  

za provedenou práci a počty zaměstnanců upravován 19 rozpočtovými opatřeními 
Ministerstva financí. Celkový objem změn činil + 19 045 339 tis.Kč, nejvýznamnější z nich 
byly realizovány:  

• převodem z kapitoly 398 VPS  

Rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/132 282/2004-142 ze dne 3.1.2005 došlo 
k navýšení rozpočtu celkových výdajů kapitoly školství v  souvislosti se zákonem 
č. 1/2005 Sb. (RUD), z toho na platy a OON ve výši 18 606 055 tis. Kč. Jednalo se 
prostředky na platy ve výši 18 296 288 tis. Kč a OON ve výši 309 767 tis. Kč pro 
zaměstnance regionálního školství územních samosprávných celků. 

Rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/48 882/2005-141 ze dne 11.5.2005 se uskutečnil 
převod finančních prostředků ve výši 228 000 tis. Kč na posílení platů pro 
zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a dobrovolnými 
svazky obcí z položky Vládní rozpočtová rezerva na základě usnesení vlády ČR č. 467 
ze dne 20.4.2005.  

• převodem do jiných kapitol 

Rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/54 725/2005-142 ze dne 2.6.2005 byly z rozpočtu 
kapitoly 333 MŠMT převedeny finanční prostředky do kapitoly 375 Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost pro Státní ústav radiační ochrany, z toho ve mzdové oblasti 2 000 
tis. Kč na práce spojené s hodnocením návrhů výzkumných záměrů. 

• přesunem v rámci kapitoly MŠMT 

V průběhu roku 2005 se uskutečnil přesun ve výši 129 363 tis. Kč z ostatních běžných 
výdajů do mzdových prostředků na projekty ESF, Operační program Rozvoj lidských 
zdrojů. Dále byly posíleny mzdové prostředky přesunem z OBV ve výši 15 823 tis. Kč 
na podporu projektů při zavádění ICT do výuky na školách a školských zařízení 
v rámci „Nadstandardu“ SIPVZ. Limit na platy pro PŘO byl posílen celkem o 49 335 
tis. Kč z titulu zabezpečení dopadů zákona č. 109/2002 Sb. Prostředky ve výši 17 746 
tis. Kč byly převedeny na posílení mzdových prostředků na rozvojové programy 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími 
zařízeními zřizovanými kraji. 
 
Orientační ukazatele mzdových limitů příspěvkových organizací dle MF (tj. oznámené 
MF v termínu do 30.11.2005 dle § 24 zák. č. 218/2000 Sb.) činí: 
 

 platy OON zaměstnanci 

OPŘO 238 335 80 116 1 061
RGŠ ÚSC 45 802 823 551 899 223 083
RGŠ PŘO 933 401 11 052 4 124

celkem 46 974 559 643 067 228 268
 
V termínu od 30.11.2005 do 31.12.2005 došlo uvnitř rozpočtu kapitoly MŠMT ještě 
k uvolnění prostředků  zejména OP RLZ na projekt Hodina (12 861 tis. Kč), projekty 
integrace rómské komunity a další vnitřní přesuny, které se promítly do přerozdělení 
orientačních limitů regulace ÚSC, PŘO a OPŘO následovně: 
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  platy OON zaměstnanci 

OPŘO -13 555 -335 0,0
RGŠ ÚSC 13 237 183 -0,9
RGŠ PŘO 318 152 0,9

Celkem 0 0 0

 
Orientační ukazatele mzdových limitů příspěvkových organizací k 31.12.2005, tj. vč. 
změn, které proběhly po 30.11.2006, činí: 
 

  platy OON zaměstnanci 
OPŘO 224 780 79 781 1 061
RGŠ ÚSC 45 816 060 552 082 223 082,1
RGŠ PŘO 933 719 11 204 4 124,9

Celkem 46 974 559 643 067 228 268

 
V limitu OPPP za oblast výzkumu a vývoje za OSS původně rozpočtovaný objem 

prostředků ve výši 4 000 tis. Kč nebyl využit ze 2 důvodů: nebyly realizovány výzkumné 
záměry a byl posunut termín k vyhodnocování veřejných soutěží na leden 2006. Za oblast 
společných úkolů naopak původně rozpočtovaný objem limitu OPPP nepokrýval potřeby 
akreditačních komisí vysokých škol a vyšších odborných škol a ostatních přímo řízených 
organizací při financování projektů. Celkové interní snížení za oblast VaV činilo 2 961 tis. 
Kč. 

Do tabulky „Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků“ jsou zapracovány 
ukazatele dle MF. Současně byl Ministerstvem financí vysloven souhlas s použitím 
rezervního fondu ve výši 9 029 tis. Kč k překročení limitů regulace zaměstnanosti 
příspěvkových organizací v roce 2005 a zároveň 9 206 tis. Kč v OSS na financování dohod 
v rámci Technické pomoci. Překročení závazných limitů v obou případech souvisí 
s financováním OP RLZ.  
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2.1.3 Skutečné čerpání mzdových prostředků kapitoly 333 a plnění počtu zaměstnanců  

a) Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 za rok 2005 
včetně mimorozpočtových zdrojů  

 
v tom: 

   
  
  
  
  

Prostředky na 
platy a ostatní 

platby za 
provedenou 

práci v tis. Kč 

Ostatní platby  
za 

provedenou 
práci v tis. Kč

Prostředky       
na platy         
v tis. Kč 

Počet 
zaměstnanců 

Průměrný 
plat 
v Kč 

I. Organizační složky státu CELKEM 355 335,80 17 725,12 337 610,68 1 169 24 067

    v tom:        
  1) státní správa celkem 319 221,40 3 581,72 315 639,68 1 075 24 468
        v tom:        
       ústřední orgán státní správy       
MŠMT 151 293,12 2 020,69 149 272,43 477 26 078

       Česká školní inspekce 167 928,28 1 561,03 166 367,25 598 23 184

   2) ost. organiz. složky státu 36 114,40 14 143,40 21 971,00 94 19 478

         v tom:        

         Vysokoškolské sportovní centrum 23 126,00 1 155,00 21 971,00 94 19 478

          Prostředky na vědu a výzkum 0,00 0,00 0,00    

          Spol. úkoly, SIPVZ 12 988,40 12 988,40      

II. Příspěvkové organizace CELKEM 48 387 505,47 895 514,00 47 491 991,47 222 714 17 770

      v tom:        

       OPŘO vč. spol. úkoly, SIPVZ 300 849,95 74 114,89 226 735,06 863 21 894

       Regionální školství územních  celků  47 145 128,23 808 500,05 46 336 628,18 217 844 17 725

       Regionální školství MŠMT 932 034,29 10 893,06 921 141,23 3 972 19 326

       Prostředky na vědu a výzkum 9 493,00 2 006,00 7 487,00 35 17 826

CELKEM  K A P I T O L A  333   48 742 841,27 913 239,12 47 829 602,15 223 883 17 803

 
Do čerpání skutečně dosažených plnění byly zahrnuty mimorozpočtové zdroje: fond 

odměn, rezervní fond, ostatní zdroje (např. granty). 
 

Čerpání finančních prostředků z fondu odměn a ostatních zdrojů jsou organizacemi 
vykazovány ve statistických výkazech, a proto je bylo možné v příloze č. 3 ve sl. 20 a sl. 21 
vyčíslit. Čerpání rezervního fondu organizace samostatně nevykazují. Z tohoto důvodu je 
ve sl. 19 uvedeno čerpání rezervního fondu ve výši povoleného překročení závazného limitu 
v celkové částce 9 029 tis. Kč pro příspěvkové organizace. Pro organizační složky státu byly 
prostředky rezervního fondu využity ve výši 521 tis. Kč na dohody financované z prostředků 
určených na Technickou pomoc - opatření 5.1 Podpora řízení, implementace, monitorování 
a kontroly OP RLZ.  
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b) Skutečné plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti kapitoly 333 za rok 2005 
pouze ze státního rozpočtu bez mimorozpočtových zdrojů  

 
v tom: 

   
  
  
  
  

Prostředky na 
platy a ostatní 

platby za 
provedenou práci 

v tis. Kč 

Ostatní platby    
za provedenou 
práci v tis. Kč 

Prostředky       
na platy         
v tis. Kč 

Počet 
zaměstnanců 

Průměrný 
plat         
v Kč 

I. Organizační složky státu  
CELKEM 355 335,80 17 725,12 337 610,68 1 169 24 067
    v tom:        
  1) státní správa celkem 319 221,40 3 581,72 315 639,68 1 075 24 468
        v tom:        

       ústřední orgán státní správy MŠMT 151 293,12 2 020,69 149 272,43 477 26 078
       Česká školní inspekce 167 928,28 1 561,03 166 367,25 598 23 184

   2) ost. organiz. složky státu 36 114,40 14 143,40 21 971,00 94 19 478
         v tom:        

         Vysokoškolské sportovní centrum 23 126,00 1 155,00 21 971,00 94 19 478
          Prostředky na vědu a výzkum 597,00 597,00 0,00    
          Spol. úkoly, SIPVZ 12 391,40 12 391,4      
II. Příspěvkové organizace 
CELKEM 47 586 787,57 635 412,98 46 951 374,59 220 320 17 759
      v tom:        
       OPŘO vč. spol. úkoly, SIPVZ 287 131,90 71 645,76 215 486,14 859 20 905

       Regionální školství územních  celků  46 361 078,67 551 724,22 45 809 354,45 215 454 17 718
       Regionální školství MŠMT 929 084,00 10 037,00 919 047,00 3 972 19 282
       Prostředky na vědu a výzkum 9 493,00 2 006,00 7 487,00 35  17 826

CELKEM  KAPITOLA  333   47 942 123,37 653 138,10 47 288 985,27  221 489 17 792
 

Komentář k plnění závazných ukazatelů SR kapitoly 333 bez mimorozpočtových zdrojů 

Z porovnání upravených závazných limitů mzdových nákladů se skutečným čerpáním 
mzdových prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 333 celkem vyplývá, že upravené závazné 
limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců za rok 2005 nebyly překročeny. 

Z vyhodnocení porovnání skutečně dosažených hodnot za rok 2005 ke stanoveným 
upraveným ukazatelům vyplývá:  

u organizačních složek státu 

• MŠMT- ústřední orgán státní správy 

- závazný limit prostředků na platy byl čerpán na 99,99 %, tj. neplnění o 11 tis. Kč. 
- limit OPPP nebyl naplněn o 195 tis. Kč, což představuje plnění na 91,2 % 

rozepsaného limitu, k nedočerpání došlo v důsledku nižší potřeby finančních 
prostředků než bylo původně rozpočtováno  

- limit počtu zaměstnanců nebyl splněn o 9 pracovníků, což představuje plnění 
na 98,1 % rozepsaného upraveného limitu. Nenaplnění limitu počtu zaměstnanců 
je ovlivněno zejména obtížným získáváním odborníků na problematiku EU a dále 
fluktuací pracovníků MŠMT (71 odchodů během roku 2005) 
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• ČŠI 
- závazný limit prostředků na platy nebyl čerpán o 406 tis. Kč, tj. plnění na 99,8 % 
- limit prostředků u OPPP nebyl čerpán o 63 tis. Kč, což představuje čerpání  

ve výši 96,1 % 
- limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 20 pracovníků, což představuje plnění  

na 96,8 % rozepsaného celoročního limitu  
• VSC 

− všechny závazné limity byly čerpány v plném rozsahu 

u příspěvkových organizací  

• RgŠ územních samosprávních celků  
- čerpání prostředků na platy ve výši 45 809 354 tis. Kč představuje 100,0 % 

celoročního rozepsaného limitu  
- čerpání prostředků na OPPP ve výši 551 724 tis. Kč představuje 99,9 % 

celoročního rozepsaného limitu 
-  nebyl plněn limit počtu  zaměstnanců o 7 629, tj. plnění na  96,6 % celoročního 

limitu, což znamená neplnění o 3,4 %  
- průměrný měsíční plat dosažený za rok 2005 ve výši 17 718 Kč byl o 608 Kč 

vyšší oproti rozpočtovanému platu, což představuje nárůst o 3,6 %. Nárůst 
skutečného průměrného platu proti rozpočtovanému byl zajištěn   úsporou počtu 
zaměstnanců proti stanovenému limitu 

• PŘO 
- limit prostředků na platy byl čerpán na 98,4 % celoročního rozepsaného limitu  
- čerpání prostředků na OPPP ve výši 10 037 tis. Kč představuje 90,8 % 

celoročního rozepsaného limitu 
- nebyl plněn limit počtu  zaměstnanců o 152, což představuje plnění na 96,3 % 

celoročního limitu, což znamená neplnění o 3,7 %  
- průměrný měsíční plat proti rozpočtovanému byl vyšší o 421 Kč, což představuje 

 nárůst o 2,2%       

• OPŘO   
- limit prostředků na platy byl čerpán ve výši 215 486 tis. Kč, což představuje 

plnění na 90,4 % celoročního rozepsaného limitu 
- čerpání prostředků na OON představuje 89,4 % celoročního rozepsaného limitu 
- limit počtu zaměstnanců byl plněn ve výši 81,0 %, což v absolutním vyjádření 

představuje 202 zaměstnanců 

V kapitole 333 MŠMT celkem nebyly čerpány limity mzdové regulace v plném 
rozsahu, u platů nečerpané prostředky (bez zahrnutí mimorozpočtových zdrojů) představují 
řádově setiny procenta (plnění na 99,95). Přesto v důsledku neplnění počtu zaměstnanců 
dosáhl skutečný průměrný plat výše 17 792 Kč, což představuje nárůst 3,6 %, prostředky 
na OPPP (OON) byly čerpány na 97,5 %. 

 
2.1.3.1 Mimorozpočtové zdroje kapitoly 333 v roce 2005  

Mimorozpočtové zdroje zapojené do financování mzdových prostředků v roce 2005 
u příspěvkových organizací kapitoly 333 MŠMT jsou tyto: 

• rezervní fond  
• fond odměn 
• ostatní zdroje  
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Výsledky z jiné činnosti (dříve vedlejší hospodářské) se do hodnocení nezahrnují. 
 

Rozdělení fondu odměn a ostatních zdrojů podle jednotlivých školských úseků vyplývá 
z následující tabulky: 
                                                                                                                                   v tis.Kč 

Ostatní zdroje 
CELKEM mimorozpočtové 

zdroje 
 

Rezervní 
fond  

Fond 
odměn 

do platů do OON celkem celkem 
počet 

zaměstnanců 
OSS 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 0,00 
OPŘO 5 004,65 2 781,00 4 071,89 1 860,51 5 932,40 13 718,05 3,64 
PŘO 0,00 2 087,83 6,40 856,04 862,44 6 973,82 0,00 
RgŠ ÚSC 4 023,55 60 788,83 462 461,35 256 775,83 719 237,18 780 026,01 2 390,00 

Celkem 9 549,20 65 657,66 466 539,64 259 492,38 726 032,02 801 238,88 2 393,64 

 
2.1.3.2 Hodnocení organizací odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb. 

U organizací odměňujících podle zákona č. 1/1992 Sb. činil v roce 2005 přepočtený 
počet 45 231 pracovníků. Průměrný měsíční plat dosáhl v roce 2005 výše 22 850 Kč.  

Průměrná měsíční mzda VVŠ za rok 2005 byla ve výši 24 325 Kč. Jedná se 
o průměrnou mzdu zaměstnanců VVŠ, jejichž odměňování je z prostředků kapitoly 333 
státního rozpočtu bez mimorozpočtových zdrojů. Při započítání mimorozpočtových zdrojů 
činila průměrná měsíční mzda 24 711 Kč. Oproti roku 2004 činí meziroční nárůst průměrné 
měsíční mzdy cca 14,3 %. U pedagogických pracovníků byla průměrná měsíční mzda ve výši 
30 463 Kč (nárůst oproti roku 2004 činí cca 15,1 %). Nejvyšší měsíční mzdu v kategorii 
pedagogických pracovníků mají profesoři 49 081 Kč (meziroční nárůst 14,9 %), nejnižší 
mzdu v kategorii pedagogických pracovníků mají asistenti 20 721 Kč. 

Soukromé a církevní školy vykázaly za rok 2005 průměrnou měsíční mzdu ve výši 
17 650 Kč a ostatní školy, které odměňují podle zákona č. 1/1992 ve výši 16 034 Kč. 

 
2.1.4 Závěrečné vyhodnocení mzdové oblasti včetně mimorozpočtových zdrojů 

Průměrný plat 

Průměrný měsíční plat v kapitole 333 MŠMT meziročně vzrostl o 6,2 %. Nárůst 
průměrného měsíčního platu byl zajištěn zvýšením platových tarifů realizovaných 
od 1.1.2005 nařízením vlády č. 330/2003 Sb.  

Během uplynulých čtyř let bylo dosaženo významného nárůstu průměrných měsíčních 
platů ve školství u všech zřizovatelů odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., což vyplývá 
z následujícího přehledu: 

         
výše průměrného 
měsíčního platu 

 
meziroční nárůst 

 
porovnání 2005/2002 

 
období 

v Kč v Kč v % v Kč v % 
rok 2002 14 996     
rok 2003 15 765 769 5,1   
rok 2004 16 763 998 6,3   
rok 2005         17 803 1040 6,2 2 807 18,7 

 
 

 

Limit počtu zaměstnanců 
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Limit počtu zaměstnanců v roce 2005 snížený o 2 % podle schváleného usnesení vlády 
ČR č. 808 ze dne 6.8.2003 „Redukce počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech 
státní správy a jimi řízených či financovaných organizací“ při započítání zaměstnanců, kteří 
byli placeni z mimorozpočtových zdrojů, nebyl naplněn o 5 583 zaměstnanců, v oblasti 
regionálního školství o 5 239 zaměstnanců.  

 
Vývoj skutečného počtu zaměstnanců od roku 2003 sleduje následující přehled:  
 

meziroční porovnání porovnání 2005/2003  
období 

 
skutečný počet 
zaměstnanců 

pokles  
v abs. 

vyjádření 

 
pokles 
v % 

pokles  
v abs. 

vyjádření 

 
pokles 
v % 

rok 2003 230 318     
rok 2004 227 942 - 2 376 1,1   
rok 2005         223 883 - 4 059 1,8 - 6 435 2,8 

 
 

2.2 Příspěvky, dotace a transfery 
 

2.2.1 Neinvestiční příspěvky, dotace a transfery  

V této stati je sledován průběh neinvestičních příspěvků, dotací a transferů (seskupení 
položek rozpočtové skladby 52.. a položky 5323, 5331, 5332, 5339). Schválený rozpočet  
na rok 2005 činil 64 122 850 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 94 130 668 tis. Kč, 
skutečnost byla vykázána ve výši 94 441 772,92 tis. Kč, plnění 100,33 %, meziroční index 
2005/2004 činil 107,15. 

Skutečnost roku 2004 činila 88 143 433,92 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 106,24. 
Skutečnost roku 2003 činila 82 965 485,98 tis. Kč.  

 
 

2.2.1.1 Příspěvky příspěvkovým organizacím zřizovaným ústředním orgánem 

Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím zřizovaným 
ústředním orgánem na rok 2005 (položka rozpočtové skladby 5331) činil 7 072 914 tis. Kč, 
rozpočet po změnách činil 2 468 127,12 tis. Kč, skutečnost činila 2 418 302,58 tis. Kč, plnění  
na 97,98 %, meziroční index 2005/2004 činil 113,31. 

Skutečnost roku 2004 činila 2 134 162,91 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 99,89. 
Skutečnost roku 2003 činila 2 136 405,27 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 114,45. 

K 1.1.2005 působilo v kapitole 333 celkem 91 příspěvkových organizací s přímým  
vztahem ke kapitole 333, v tom 74 přímo řízených organizací v RgŠ a 17 ostatních přímo 
řízených organizací, v průběhu roku došlo ke sloučení 2 PŘO v 1 a ke zrušení 2 OPŘO, tudíž 
k 31.12.2005 působilo v kapitole 333 celkem 88 příspěvkových organizací (73 PŘO a 15 
OPŘO).  

Podrobný přehled příspěvkových organizací zřízených MŠMT je uveden ve stati č. 4.1.2 

V roce 2004 působilo v kapitole 333 celkem 105 příspěvkových organizací s přímým 
vztahem ke kapitole 333, v tom 74 přímo řízených organizací v RgŠ a 31 ostatních přímo 
řízených organizací (16 OPŘO a 15 pedagogických center). 
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Přehled poskytnutých prostředků na vzdělávání uvádí následující tabulka:  
                                                                                                                             v tis. Kč 

Poskytnutá dotace Skutečnost 2004 
 

Schválený 
rozpočet  2005 

Rozpočet  po 
změnách 2005 Skutečnost 2005 % plnění 

Platy 
1 033 886,30 1 114 732,00 1 158 498,76 1 146 416,17 98,96

OON 
60 945,00 77 177,00 90 985,01 84 297,38 92,65

Zákonné pojistné 
370 044,69 417 585,00 425 208,85 420 515,62 98,90

FKSP 
20 804,62 22 297,00 23 007,12 22 747,37 98,87

ONIV 
648 482,30 5 441 123,00 770 427,38 744 326,04 96,61

Příspěvek  
na provoz 2 134 162,91 7 072 914,00 2 468 127,12 2 418 302,58  97,98

 
Celkový výsledek hospodaření před zdaněním příspěvkových organizací zřizovaných 

ústředním orgánem za rok 2005 vykázaný v sumáři výkazu zisku a ztráty byl kladný ve výši 
123 690,81 tis. Kč, v tom hlavní činnost 120 206,30 tis. Kč a hospodářská činnost 3 484,51 
tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek po zdanění činil 121 205,51 tis. Kč, v tom hlavní 
činnost 118 068,48 tis. Kč a hospodářská činnost 3 137,03 tis. Kč. Hospodářský výsledek 
zrušených příspěvkových organizací činil 408,63 tis. Kč, v tom z hlavní činnosti + 445,92 tis. 
Kč a z hospodářské činnosti – 37,29 tis. Kč.  

Přímo řízené organizace 

Schválený rozpočet výdajů celkem (bez ISPROFIN) na rok 2005 činil 1 590 375 tis. 
Kč, rozpočet po změnách 1 578 296 tis. Kč, skutečnost 1 635 766 tis. Kč, plnění 103,64 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 111,75. Překročení rozpočtu bylo kryto zapojením 
rezervního fondu ve výši 57 470 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2004 činila 1 463 789 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 111,26. 
Převod do rezervního fondu činil 11 929 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2003 činila 1 315 598 tis. Kč. 

Základem pro stanovení výše schváleného rozpočtu PŘO je normativní metoda  
s použitím údajů ze zahajovacích výkazů a příslušných normativních komponent. Rozpočty 
jednotlivých organizací vychází z normativních výpočtů a dále zohledňují specifické potřeby 
jednotlivých organizací, u nichž jsou výchovné a provozní podmínky nesrovnatelné, neboť 
jsou zaměřeny na různé léčebné režimy a druhy postižení, od nichž se odvíjí požadavky 
na individuální přístup při financování těchto specifik. Závazné ukazatele rozpočtu pro přímo 
řízené organizace v oblasti regionálního školství byly stanoveny spisem č.j. 33 429/2004-40 
v návaznosti na rozpis závazných ukazatelů kapitoly 333 dle spisu MF č.j. 142/130 265/2004 
– 142 ze dne 22.12.2004. Rozpočet byl navýšen o prostředky z kapitoly 398 VPS a prostředky 
jiných skupin MŠMT vždy v souvislosti s konkrétním určením. Úpravy rozpočtu odrážely 
v průběhu celého kalendářního roku změny v realizovaných dopadech zákona č. 109/2002 Sb. 
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Meziroční porovnání hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených 
MŠMT: 
 

Přímo řízené organizace  

V roce 2005 z celkového počtu 73 PŘO hospodařilo 70 příspěvkových organizací 
se ziskem a 3 organizace vykázaly nulový HV (Výchovný ústav Vidnava, Výchovný ústav 
Velké Meziříčí a Výchovný ústav, Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče Děčín 
- Boletice). Celkový hospodářský výsledek po zdanění činil 42 791,81 tis. Kč, v tom hlavní 
činnost 42 021,61 tis. Kč a hospodářská činnost 770,20 tis. Kč.  

V roce 2004 z celkového počtu 74 PŘO hospodařilo se ziskem 71 příspěvkových 
organizací, 1 vykázala nulový hospodářský výsledek a 2 záporný HV: Výchovný ústav pro 
mládež Podbořany-PŠOV vykázal ztrátu ve výši – 17,68 tis. Kč, Výchovný ústav a středisko 
výchovné péče Praha 9 Klíčov vykázal ztrátu – 250,22 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek 
po zdanění činil 80 043,35 tis. Kč, v tom hlavní činnost 78 960,54 tis. Kč a hospodářská 
činnost 1 082,81 tis. Kč. 

 
Ostatní přímo řízené organizace a pedagogická centra 

V roce 2005 hospodařilo 14 příspěvkových organizací v přímé působnosti MŠMT 
se ziskem a 1 PO vykázala záporný HV (Komise J.W. Fulbrighta ve výši – 175,18 tis. Kč).  

V roce 2004 hospodařilo 26 příspěvkových organizací v přímé působnosti MŠMT 
se ziskem, 3 vykázaly nulový hospodářský výsledek a 2 záporný HV. Záporný hospodářský 
výsledek vykázala Komise J. W. Fulbrighta ve výši – 27,96 tis. Kč a Pedagogické centrum 
Brno vykázaly ztrátu ve výši – 0,01 tis. Kč, což je zanedbatelné.  

Záporný hospodářský výsledek v roce 2005 příspěvkové organizace Komise  
J. W. Fulbrighta vznikl (podle vyjádření organizace) v rámci projektu ME 659 „Fulbright –
Masarykovo stipendium“ v programu Kontakt - dotace VaV. V rámci běžného provozu hlavní 
činnosti byl vykázán zisk. Organizace má připravené řešení.  

Celkový hospodářský výsledek po zdanění v roce 2005 činil 78 413,70 tis. Kč, v tom 
hlavní činnost 76 046,87 tis. Kč a hospodářská činnost 2 366,83 tis. Kč.  

Celkový hospodářský výsledek po zdanění v roce 2004 činil 67 908,61 tis. Kč, v tom 
hlavní činnost 66 365,08 tis. Kč a hospodářská činnost 1 543,53 tis. Kč.  
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2.2.1.2 Neinvestiční dotace veřejným vysokým školám 

Schválený rozpočet neinvestičních dotací vysokým školám na rok 2005 (položka 
rozpočtové skladby 5332) činil 17 477 379 tis. Kč, rozpočet po změnách 19 970 633,78 tis. 
Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 20 265 771,65 tis. Kč, plnění na 101,48 % bylo 
ovlivněno zapojením prostředků rezervního fondu, meziroční index 2005/2004 činil 114,25.  

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 17 737 388,65 tis. Kč, plnění 99,53 %, 
meziroční index 2004/2003 činil 112,59.  

Skutečnost roku 2003 byla vykázána ve výši 15 754 528,20 tis. Kč, plnění 101,96 % 
bylo ovlivněno zapojením mimorozpočtových zdrojů - použitím prostředků rezervního fondu, 
meziroční index 2003/2002 činil 104,49.  

Dotace veřejným vysokým školám zřízeným podle zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
v platném znění, se poskytují podle „Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým 
školám“, které vydalo MŠMT dne 18.1.2005 č.j. 10 903/2005-30. Na základě těchto pravidel 
byly veřejným vysokým školám poskytovány dotace: 

 na uskutečňování akreditovaných studijních programů a programů celoživotního 
vzdělávání, s nimi spojenou uměleckou nebo tvůrčí činnost a na rozvoj vysoké školy 
částkou 13 357 190 tis. Kč ze státního rozpočtu, z toho 98 388 tis. Kč z rezervního fondu. 
Největší objem finančních prostředků získala Univerzita Karlova ve výši 2 261 961 tis. 
Kč a Masarykova univerzita 1 311 490 tis. Kč. 

 na úhradu stipendií přiznaných studentům prezenční formy akreditovaných studijních 
programů byla poskytnuta vysokým školám dotace ve výši 724 983 tis. Kč ze státního 
rozpočtu, z toho z rezervního fondu 185 080 tis. Kč,  

 na projekty programu AKTION, CEEPUS a SOCRATES II byla poskytnuta částka 
ze státního rozpočtu ve výši 204 141 tis. Kč, 

  na projekty Fondu rozvoje vysokých škol, rozvojových programů, na akce vzdělávacích 
projektů, programů a záměrů byla poskytnuta částka 122 520 tis. Kč,  

 na rozvojové programy byla poskytnuta částka ze státního rozpočtu 702 808 tis. Kč,  
 na Fond vzdělávací politiky 106 528 tis. Kč,  
 na přijímání zahraničních studentů ke krátkodobým pobytům na základě dohod byla 

poskytnuta dotace ve výši 4 538 tis. Kč,  
 na zahraniční studenty, krajany, projekty byla poskytnuta částka ze státního rozpočtu 

ve výši 100 439 tis. Kč, z toho ubytování a stravování činilo 14 706 tis. Kč,  
 na mimořádné aktivity byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 6 311 tis. Kč 

a z rezervního fondu bylo poskytnuto 82 876 tis. Kč, na Letní školu slovanských studií 
bylo poskytnuto ze státního rozpočtu 4 889 tis. Kč. Dále se VVŠ poskytovala dotace 
na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia, které bylo upřesněno 
v „Pravidlech pro poskytování dotací MŠMT podle zákona o vysokých školách 
na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia pro rok 2005“ ze dne 
25.11.2004 č.j. 28 780/04-30. Na ubytovací stipendia byla poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 185 839 tis. Kč. 

Veřejným vysokým školám byly dále poskytovány dotace na ubytování a stravování 
studentů ve výši 651 419 tis. Kč, které jsou příspěvkem státu na část nákladů spojených 
s ubytováním a stravováním studentů v průběhu všech 12 měsíců kalendářního roku. Tuto 
dotaci stanoví ministerstvo pro každou VVŠ dvěma částkami pro celý kalendářní rok jako 
podíl z dotace pro všechny VVŠ. 

Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta ve výši 3 680 923 tis. Kč, 



 

 46

v tom z rozpočtu 3 634 882 tis. Kč a 46 041 tis. Kč z rezervního fondu.   

Dotace na výzkum a vývoj je podrobně uvedena ve stati 2.3, dotace na rozvojovou 
zahraniční činnost je uvedena ve stati 2.5. 

 
Členění neinvestičních dotací VVŠ a soukromým VŠ uvádí následující tabulka:  

                                                                                                                                              v tis. Kč 

Neinvestiční dotace Skutečnost 
2004 

Schválený rozpočet 
2005 

Rozpočet po změnách 
2005 

Skutečnost 
2005 % plnění 

Činnost vysokých škol        § 3211 13 869 449,74 15 622 797,00 15 472 567,00 15 770 273,80 101,92

v tom: Veřejné VŠ 13 851 647,74 15 622 797,00 15 453 425,00 15 751 131,80 101,93

           Soukromé VŠ 17 802,00 0,00 19 142,00 19 142,00 100,00

Koleje a menzy                   § 3221 812 027,00 810 005,00 651 419,00 651 419,00 100,00
Mezinárodí spolupráce ve 
vzdělávání                           § 3291 0,00 0,00 95 716,78 47 678,70 49,81

Záležitosti vzdělání j.n.      § 3299 5 178,91 350,00 5 481,00 5 355,26 97,71
Vzdělávání celkem (bez V a V) 14 686 655,65 16 433 152,00 16 225 183,78 16 474 726,76 101,54
Protidrogová politika          § 3541 420,00 0,00 360,00 360,00 0,00

Prevence kriminality           § 5399 520,00 0,00 427,00 420,00 98,36

Humanitární zahran. pomoc § 6221 882,00 0,00 341,00 341,00 100,00

Rozvojová zahran. pomoc  § 6222 96 144,00 0,00 109 440,00 109 000,89 99,60

NIV dotace bez VaV 14 784 621,65 16 433 152,00 16 335 751,78 16 584 848,65 101,52

Výzkum a vývoj                 § 3212 2 952 767,00 1 044 227,00 3 634 882,00 3 680 923,00 101,27

Celkem                    položka 5332 17 737 388,65 17 477 379,00 19 970 633,78 20 265 771,65 101,48

 
Neinvestiční dotace na vzdělávání bez VaV činily u VVŠ 16 455 584,76 tis. Kč a u SVŠ 
19 142 tis. Kč, celkem 16 474 726,76 tis. Kč.  
Neinvestiční dotace celkem včetně VaV činily u VVŠ 20 246 629,65 tis. Kč a SVŠ celkem 
19 142 tis. Kč, celkem vysoké školy 20 265 771,65 tis. Kč.  

 
Základní dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů VVŠ byla 
poskytnuta v roce: 

- 2005  ve výši 15 121 301 tis. Kč, tj. navýšení o 1 400 612 tis. Kč, index 110,21 
- 2004  ve výši 13 720 689 tis. Kč, tj. navýšení o 1 991 264 tis. Kč, index 116,98 
- 2003  ve výši 11 729 425 tis. Kč, tj. navýšení o 1 059 237 tis. Kč, index 109,93 

V roce 2005 působilo (shodně jako v roce 2004) v ČR 25 veřejných vysokých škol, 
které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v tom  24 veřejných 
vysokých škol jsou vysokými školami univerzitními a 1 Vysoká škola polytechnická Jihlava 
je vysoká škola neuniverzitní. VVŠ mají své sídlo ve 13 městech České republiky a v dalších 
4 městech jsou umístěny některé jejich fakulty.  

Finanční prostředky ze státního rozpočtu na uskutečňování akreditovaných studijních 
programů ve veřejném zájmu byly poskytovány podle „Pravidel pro poskytování dotací SVŠ 
pro rok 2005“ ze dne 10.1.2005 č.j. 31 395/2004-30  3 soukromým vysokým školám: 
Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl 4 607 tis. Kč, Vysoké škole 
v Plzni, o.p.s. 13 019 tis. Kč a Vysoké škole zdravotnické Praha, o.p.s. ve výši 1 516 tis. Kč, 
Celkem bylo poskytnuto 19 142 tis. Kč, meziroční index 2005/2004 činil 107,53  

V roce 2004 byly poskytovány neinvestiční dotace 2 soukromým vysokým školám, 
Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl ve výši 5 069 tis. Kč a Vysoké 
škole v Plzni, o.p.s., ve výši 12 733 tis. Kč. Celkem bylo poskytnuto 17 802 tis. Kč, dotace 
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na SVŠ byla proti roku 2003 navýšena o 7 094 tis. Kč, což představuje meziroční index 
166,25. 

V roce 2002 působilo v České republice celkem 27 soukromých vysokých škol, v roce 
2003 se počet zvýšil na 33 soukromých vysokých škol, v roce 2004 na 37 SVŠ a v roce 2005 
působilo v ČR celkem 39 SVŠ, které jsou vysokými školami neuniverzitními. 

Při posuzování financování vysokého školství za celou Českou republiku je nutno 
přičíst státní vysoké školy, jedná se o 2 vysoké školy, z nichž Policejní akademie ČR je 
v působnosti Ministerstva vnitra a Univerzita obrany je v působnosti Ministerstva obrany.  

 
2.2.1.3 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím  

Schválený rozpočet neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím jiných 
zřizovatelů (položka rozpočtové skladby 5339) na rok 2005 stanoven nebyl, rozpočet 
po změnách činil 315 158 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 383 915,32 tis. Kč, plnění 
121,82 %, meziroční index 2005/2004 činil 105,00. Přečerpání rozpočtu bylo kryto použitím 
prostředků rezervního fondu.  

Skutečnost roku 2004 činila 365 625,60 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 105,38. 
Skutečnost roku 2003 činila 346 953,00 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 1 082,63, 
(skutečnost roku 2002 činila 32 047 tis. Kč). 

Vykázané prostředky jsou účelově určeny na projekty výzkumu a vývoje 
(§ rozpočtové skladby 3809) ve výši 382 964,00 tis. Kč. Poskytování finančních prostředků se 
řídí zákonem č. 130/2002 Sb., který umožňuje mimo jiné příspěvkovým organizacím jiných 
zřizovatelů převádět dotaci na výzkum a vývoj přímo na její účet. Částka 951,32 tis. Kč byla 
poskytnuta na mezinárodní spolupráci ve vzdělávání.  

Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvedeny ve stati 2.3.  
 

2.2.1.4 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - regionální školství 
územních samosprávných celků  

Schválený rozpočet neinvestičních transferů veřejným rozpočtům ÚSC (položka 
rozpočtové skladby 5323) na rok 2005 činil 38 389 387 tis. Kč, rozpočet po změnách činil  
68 677 231,57 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 68 598 319,06 tis. Kč, plnění na 
99,89 %, meziroční index 2005/2004 činil 104,77. 

Skutečnost roku 2004 činila 65 477 519,96 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 104,23. 
Skutečnost roku 2003 činila 62 818 371,78 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 se neuvádí, 
protože obecní školství bylo v roce 2002 v kapitole 380 Okresní úřady a finanční prostředky 
se převáděly z kapitoly 333 rozpočtovými opatřeními MF. 

Schválený rozpočet kapitoly 333 na rok 2005 v oblasti regionálního školství ÚSC byl 
určen pouze pro obecní školství a jak již bylo uvedeno ve stati 1.1.1, nezahrnoval přímé 
výdaje na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované krajem a výdaje na soukromé 
a církevní školy, jež byly v souladu s návrhem zákona o rozpočtovém určení daní 
ze schváleného rozpočtu kapitoly 333 vyloučeny. Vráceny do rozpočtu MŠMT byly 
na základě zákona č. 1/2005 Sb. 1. rozpočtovým opatřením MF č. 14/132 282/2004-142 ze 
dne 3.1.2005 ve výši 29 758 781 tis. Kč přesunem z kapitoly 398 VPS.  

Hlavním principem pro přidělování přímých výdajů na vzdělávání z rozpočtu MŠMT 
do rozpočtu jednotlivých krajů bylo v roce 2005 výkonové financování prostřednictvím 
„republikových normativů“. Republikové normativy stanovuje ministerstvo jako výši 
výdajů připadajících na vzdělávání a školské služby pro jedno dítě, žáka nebo studenta 
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příslušné věkové kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí 
na kalendářní rok.  

Republikové  normativy byly stanoveny pro 4 základní kategorie: 
1. Dítě v předškolní výchově (3 – 5 let) 
2. Žák plnící povinnou školní docházku (6-14 let) 
3. Žák v denní formě středního vzděláváními (15-18 let) 
4. Student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (19-21 let) 

Přehled poskytnutých prostředků na vzdělávání pro RgŠ ÚSC uvádí následující tabulka:  
                                                                     v  tis. Kč 

Poskytnutá dotace Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Index 
2005/2004 

Platy 43 886 861,00 45 676 141,00 104,08 

OON 505 200,00 511 463,00 101,24 

Zákonné pojistné 15 537 224,00 16 165 660,00 104,04 

FKSP 877 748,00 913 525,00 107,76 

ONIV 1 378 967,00 1 441 747,00 104,55 
Přímé výdaje na 
vzdělávání RgŠ ÚSC 62 186 000,00 64 708 536,00 104,06 

Soukromé školství  2 914 170,00 3 126 600,00 107,29 

Celkem  včetně 
soukrom.  školství  65 100 170,00 67 835 136,00 104,20 

 
Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

v roce 2005 činily 68 598 319,06 tis. Kč a zahrnovaly: 

přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 708 536 tis. Kč v členění na: 

 krajské školství ve výši 26 672 731 tis. Kč,  
 obecní školství ve výši 38 035 805 tis. Kč, 

dále přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia ve výši 51 987,62 tis. Kč, 
neinvestiční dotace pro soukromé školství ve výši 3 126 600 tis. Kč, neinvestiční dotace na 
státní informační politiku ve vzdělávání 478 234,94 tis. Kč, program protidrogové politiky  
6 921 tis. Kč, program sociální prevence a prevence kriminality 6 743,40 tis. Kč, projekty 
integrace rómské komunity 14 022,70 tis. Kč, soutěže 24 682 tis. Kč, Rozvoj klíčových 
kompetencí žáků 7. ročníků 79 316,69 tis. Kč, projekt Pilot Z 4 519,69 tis. Kč, Pilot 1  
4 597,72 tis. Kč, grantové projekty 26 189,27 tis. Kč a další účelově poskytnuté prostředky 
ve výši 65 968,03 tis. Kč.  

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 
v roce 2004 činily 65 477 519,96 tis. Kč a zahrnovaly: přímé výdaje na vzdělávání ve výši  
62 186 000 tis. Kč v členění na krajské školství ve výši 25 417 696 tis. Kč a obecní školství 
ve výši 36 768 304 tis. Kč, dále výdaje na soukromé školství 2 914 170 tis. Kč a ostatní 
účelově poskytnuté prostředky ve výši 377 349,96 tis. Kč.  

Skutečně poskytnuté neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 
v roce 2003 činily 62 818 371,78 tis. Kč a zahrnovaly: skutečné přímé výdaje na vzdělávání 
ve výši 59 635 015 tis. Kč v členění na krajské školství ve výši 24 469 286 tis. Kč a obecní 
školství ve výši 35 165 729 tis. Kč, dále výdaje na soukromé školství 2 726 540 tis. Kč 
a ostatní účelově poskytnuté prostředky ve výši 456 816,78 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům jsou podrobně rozvedeny v Přílohách č. 6, 6a.  
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2.2.1.5 Neinvestiční dotace soukromému školství  

Schválený rozpočet na rok 2005 nebyl v kapitole 333 MŠMT stanoven, byl převeden 
z kapitoly 398 VPS rozpočtovým opatřením MF v lednu 2005. Neinvestiční dotace 
soukromému školství je součástí neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně 
(položka rozpočtové skladby 5323, účelový znak 33 155). Rozpočet po změnách činil  
3 126 600 tis. Kč, ve skutečnosti bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství 
poskytnuto transferem na krajské úřady celkem 3 126 600 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční 
index 2005/2004 činil 107,29.  

Ve skutečnosti roku 2004 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství 
poskytnuto transferem na krajské úřady celkem 2 914 170 tis. Kč, plnění na 106,71 %. 
Překročení rozpočtu je kryto zapojením rezervního fondu, meziroční index 2004/2003 činil 
106,88. 

Ve skutečnosti roku 2003 bylo soukromým školám v oblasti regionálního školství 
poskytnuto transferem na krajské úřady celkem 2 726 540 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 
činil 118,65.  

Ve školním roce 2003/2004 byly poskytnuty dotace 568 soukromým školám 
a školským zařízením v oblasti regionálního školství. Podle předložených údajů ÚSC 
v průběhu školního roku 2004/2005 zahájilo činnost 7 soukromých škol a 6 soukromých škol 
činnost ukončilo. Dotace byly v tomto školním roce poskytnuty 569 soukromým školám 
a školským zařízením, které také provedly vyúčtování. 

Dotace soukromému školství jsou určeny k financování neinvestičních výdajů 
souvisejících s výchovou a vzděláváním.  

 
2.2.1.6 Neinvestiční dotace církevnímu školství  

Schválený rozpočet celkových neinvestičních dotací církevnímu školství (položka 
rozpočtové skladby 5223) na rok 2005 nebyl samostatně stanoven, rozpočet po změnách činil 
706 795,08 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 737 363,42 tis. Kč, což představuje 
plnění 104,32 %.  

Celkový počet zařazených církevních škol k 31.12.2005 činil 112 (k 31.8.2005 byla 
utlumena činnost PŠ Lomnice nad Popelkou, z rejstříku škol ale nebyla zařízení vyřazena). 
Dětský domov Řepiště, který neprovozoval v minulých letech svoji činnost, zahájil provoz 
k 1. 9. 2005, stejně jako nově zařazená zařízení – ZŠ Třinec ( k 1.9.2005) a VOŠ HITS Praha 
(k 1. 11. 2005). Spektrum těchto škol a školských zařízení je velmi široké, a to od mateřských 
škol, přes školy základní, střední a vyšší odborné až po střediska mládeže.  

V roce 2004 se jednalo o 110 církevních škol a školských zařízení, ale financováno 
z MŠMT bylo pouze 109.  

Dotace na činnost církevnímu školství (provozní dotace) byla v rozpočtu po změnách 
stanovena ve výši 696 381 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 726 281 tis. Kč, 
překročení bylo kryto rezervním fondem ve výši 29 900 tis. Kč. Provozní dotace zahrnuje 
finanční prostředky na vzdělávání včetně zájmového studia ve výši 705 395 tis. Kč 
a na využití volného času dětí a mládeže ve výši 20 886 tis. Kč (patří sem Salesiánská 
střediska mládeže, která jsou zařazená v síti škol, předškolních a školských zařízení a fungují 
jako domy dětí a mládeže). V rámci ukazatele rozpočtu církevních škol byly poskytnuty 
prostředky na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se 
sociálním znevýhodněním ve školách, zřizovaných registrovanými církvemi nebo 
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náboženskými společnostmi na rok 2005“ v částce 1 877,20 tis. Kč (ZŠ P. Pittra Ostrava 
a KZŠ Jihlava).  

Dle Metodiky rozpisu rozpočtu č.j. 32 296/2004-46 je uplatňován normativní rozpis 
rozpočtu. Dotace církevnímu školství je poskytována na základě žádosti dle § 14 odst. 3 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 162, odst. 1, 2 a § 160 odst. 1 písm. b zákona č. 561/2004 Sb. Při rozpisu 
rozpočtu byla použita soustava normativů stanovená MŠMT. Soustavu tvoří základní 
normativy a normativní příplatky (např. na rozšířenou výuku jazyků, na rozšířenou výuku 
hudební výchovy, na velikost MŠ, na velikost SŠ, na velikost DM, normativní příplatky 
na individuální integraci dětí, žáků a studentů). Normativní příplatky byly církevním 
zařízením poskytnuty úpravou rozpočtu.  

Církevnímu školství a ostatním církevním a náboženským společnostem byly v roce 
2005 poskytovány účelové dotace – např. na SIPVZ ve výši 4 987,20 tis. Kč, na projekty 
spolufinancované EU a ČR celkem 2 071 tis. Kč (z toho: projekt Hodina ze SR 101,84 tis. Kč, 
projekt Hodina z rozpočtu EU - ESF 305,53 tis. Kč, grantové projekty 1 247,72 tis. Kč), na 
protidrogovou politiku 160 tis. Kč, program integrace Rómů 2 140,42 tis. Kč, podporu práce 
s dětmi a mládeží 1 495 tis. Kč.  

V roce 2005 bylo z celkové částky 737 363,42 tis. Kč poskytnuto církevním školám 
734 013,52 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 3 349,90 tis. Kč.  

V roce 2004 bylo z celkové částky 672 067,35 tis. Kč poskytnuto církevním školám 
670 782,30 tis. Kč a ostatním církevním a náboženským společnostem 1 285,05 tis. Kč. 

 
2.2.1.7 Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům 

• Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 
(položka rozpočtové skladby 5212) 

Schválený rozpočet na rok 2005 stanoven nebyl, rozpočet po změnách činil 4 977,43 
tis. Kč skutečnost činila 3 982,64 tis. Kč, plnění 80,01 %, meziroční index 2005/2004 činil 
286,93. 

Skutečnost roku 2004 činila 1 388 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 54,23. 
Skutečnost roku 2003 činila 2 559,05.  

V oblasti VaV byly poskytnuty prostředky ve výši 1 200 tis. Kč v rámci Národního 
programu výzkumu, dílčí programy mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky ve výši 
2 290,64 tis. Kč byly použity na vydání učebnic pro žáky speciálního školství, které 
zajišťovala Nakladatelství Parta Praha a Nakladatelství Fortuna Praha. Finanční prostředky 
ve výši 492 tis. Kč byly čerpány na projekty prevence kriminality a sociálně patologických 
jevů.  

• Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 
(položka rozpočtové skladby 5213) 

Schválený rozpočet na rok 2005 stanoven nebyl, rozpočet po změnách činil  
434 482,40 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 435 322,24 tis. Kč, plnění 100,19 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 74,81. 

Skutečnost roku 2004 činila 581 925,00 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 396. 
Skutečnost roku 2003 činila 146 949,36 tis. Kč. 
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Na § 3809 jsou uvedeny finanční prostředky ve výši 427 510 tis. Kč. Jednalo se 
o 52 176 tis. Kč účelových prostředků výzkumu a vývoje, 112 625 tis. Kč účelových 
prostředků Národního programu výzkumu, 262 709 tis. Kč institucionálních prostředků.  

Na § 3291 jsou obsaženy finanční prostředky ve výši 5005,43 tis. Kč poskytnuté 
na grantové projekty v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.  

Na § 3299 jsou uvedeny prostředky ve výši 2 806,81 tis. Kč, z toho na soutěže 1 704 
tis. Kč a národnostní menšiny 270 tis. Kč.  

 
2.2.1.8 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím  

Schválený rozpočet neinvestičních dotací nestátním neziskovým organizacím na rok 
2005 (podseskupení položek rozpočtové skladby 522. mimo položky 5223) byl stanoven 
ve výši 1 183 170 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 553 262,62 tis. Kč, skutečnost byla 
vykázána ve výši 1 598 796,01 tis. Kč, plnění 102,93 %, meziroční index 2005/2004 činil 
136,26. Překročení rozpočtu bylo kryto zapojením rezervního fondu.   

Skutečnost 2004 činila 1 173 356,45 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 103,29. 
Skutečnost 2003 činila 1 135 947,90 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 101,62. 
 
                                                                                                            v tis. Kč 

  Skutečnost 2004
Schválený 

rozpočet 2005 
Rozpočet po 

změnách 2005 Skutečnost 2005 % plnění 
Občanská sdružení                   
(položka 5222) 1 111 953,71 1 183 170,00 1 259 985,00 1 301 755,79 103,32

Obecně prospěšné společnosti 
(položka 5221) 25 753,74 0,00 18 853,25 22 616,87 119,96

Neziskové a podobné organizace 
(položka 5229) 

35 649,00 0,00 274 424,37 274 423,35 100,00

Celkem nestátní neziskové 
organizace 

1 173 356,45 1 183 170,00 1 553 262,62 1 598 796,01 102,93

 
Dotace pro oblasti mládeže a tělovýchovy jsou podrobně rozvedeny v části 2.4. 
Dotace na sportovní reprezentaci jsou podrobně rozvedeny v části 2.8. 

V § 3299 u občanských sdružení jsou obsaženy dotace na projekty vzdělávání 
národnostních menšin ve výši 7 925,30 tis. Kč, finanční prostředky na soutěže ve výši 1 858 
tis. Kč a prostředky na projekty příslušníků rómské komunity ve výši 4 142,75 tis. Kč. Dále 
byly poskytnuty finanční prostředky asociacím a občanským sdružením učitelů cizích jazyků 
(angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny, polštiny, španělštiny), Jednotě českých 
matematiků, asociacím sdružení pedagogů základních škol, prostředky na projekty ekologické 
výchovy – např. Tereza Praha, Pavučina Praha, Klub ekologické výchovy Praha a další. 
Finanční prostředky byly poskytnuty Somatologické a Psychopedické společnosti 
na vzdělávání speciálních pedagogů. V § 3291 jsou obsaženy finanční prostředky ve výši  
29 282,13 tis. Kč poskytnuté na Grantové projekty v rámci Operačního programu Rozvoj 
lidských zdrojů  spolufinancovaný ČR a EU. Na § 6221 jsou uvedeny dotace občanským 
sdružením na projekty podpory integrace cizinců a běženců na území ČR poskytnuté ve výši  
1 389 tis. Kč.  

Dotace na výzkum a vývoj byla poskytnuta neziskovým a podobným organizacím 
v celkové výši 345 918,40 tis. Kč, v tom: položka 5221 ve výši 3 035 tis. Kč, položka 5222 
ve výši 70 786 tis. Kč a položka 5229 ve výši 272 097,40 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta  
14 občanským sdružením, z nichž největší částku obdržela Asociace inovačního podnikání 
ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2 o.p.s. - AMVIS,o.p.s., Praha 1, Česká kosmická 
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kancelář a 4 zájmovým sdružením právnických osob, z nichž nejvyšší částku obdržely 
organizace CESNET a Technologické centrum AV ČR. Jednalo se o programy Mezinárodní 
spolupráce, přecházející programy COST, EUPRO, KONTAKT, INGO, EUREKA, projekty 
Národního programu výzkumu a výzkumné záměry.  

 
2.2.2 Investiční transfery  

Schválený rozpočet investičních transferů (seskupení položek 63..) v roce 2005 činil 
celkem 5 445 588 tis. Kč, rozpočet po změnách 6 110 623 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 
vykázáno ve výši 6 307 087,06 tis. Kč, plnění 103,22 %, meziroční index 2005/2004 činil 
116,56. Překročení rozpočtu bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu. V investičních 
transferech jsou zahrnuty převody do rezervního fondu (položka rozpočtové skladby 6361) ve 
výši 605 310,40 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2004 činila 5 410 848,03 tis. Kč, z toho převody do rezervního fondu  
1 106 347 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 115,14. 

Skutečnost roku 2003 činila 4 699 239,13 tis. Kč, z toho převody do rezervního fondu  
612 406 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 113,64. 

 
2.2.2.1 Investiční dotace příspěvkovým organizacím a veřejným vysokým školám 

Schválený rozpočet investičních dotací příspěvkovým organizacím včetně dotací 
veřejným vysokým školám (podseskupení položek rozpočtové skladby 635.) na rok 2005 činil 
4 960 568 tis. Kč, rozpočet po změnách 5 346 509 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši  
4 963 637,59 tis. Kč, což činí plnění na 92,84 %, meziroční index 2005/2004 činil 137,61.  

Skutečnost roku 2004 činila 3 607 077,57 tis. Kč, meziroční index 2004/2005 činil 102,67. 
Skutečnost roku 2003 činila 3 513 264,84 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 127,39. 
 

Členění investičních dotací příspěvkovým organizacím uvádí následující tabulka: 
                      v tis. Kč 

 
Skutečnost 2004 Schválený 

rozpočet 2005 
Rozpočet po 

změnách 2005 Skutečnost 2005 % plnění 

PO zřizované MŠMT  pol. 6351 542 450,43 1 258 977,00 692 073,00 522 970,83 75,57

PO jin. zřizovatelů      pol. 6359 20 572,00 0,00 71 408,00 71 408,00 100,00

VVŠ                              pol. 6352 3 044 055,14 3 701 591,00 4 583 028,00 4 369 258,76 95,34

Celkem  3 607 077,57 4 960 568,00 5 346 509,00 4 963 637,59 92,84

 
Investiční transfery VVŠ představují kapitálové výdaje zařazené v ISPROFIN ve výši 

3 305 712,76 tis. Kč a kapitálové výdaje mimo ISPROFIN ve výši 1 063 546 tis. Kč, celkem 
4 369 258,76 tis. Kč.  

Příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů bylo poskytnuto 71 408 tis. Kč 
na výzkum a vývoj v členění na účelové prostředky 32 201 tis. Kč a Národní program 
výzkumu 39 207 tis. Kč.  

Investiční transfery jsou podrobně rozebrány ve stati 1.3.2.1 Kapitálové výdaje 
nezahrnuté v ISPROFIN a ve stati 1.3.3.1 Přehled programů ISPROFIN.  

 
2.2.2.2 Investiční dotace podnikatelským subjektům 
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Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům (podseskupení 
položek 631.) na rok 2005 stanoven nebyl, rozpočet po změnách i skutečné čerpání činily  
67 648 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2005/2004 činil 59,25.  

Skutečnost roku 2004 činila 114 180 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 2 187,45. 

Skutečnost roku 2003 činila 5 219,77 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 98,08. 

Prostředky byly poskytnuty na výzkum a vývoj v členění na účelové prostředky 250 
tis.Kč, institucionální prostředky 50 495 tis. Kč a Národní program výzkumu 16 903 tis. Kč.  

 
2.2.2.3 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 

Schválený rozpočet investičních transferů neziskovým a podobným organizacím 
(podseskupení položek 632.) na rok 2005 činil 485 020 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 
589 461 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 564 728,25 tis. Kč, plnění 95,80 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 125,52. 

Skutečnost roku 2004 činila 449 918,34 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 104,12 

Skutečnost roku 2003 činila 432 101,37 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 76,83. 

Investiční dotace obecně prospěšným společnostem (položka 6321) ve výši 14 548 tis. 
Kč byly poskytnuty nevládní organizaci Člověk v tísni, o.p.s. na zahraniční rozvojovou 
pomoc. – viz stať 2.5.  

Investiční dotace ostatním církevním a náboženským společnostem (položka 6323) 
ve výši 419,35 tis. Kč byly použity na SIPVZ 329,35 tis. Kč a využití volného času dětí 
a mládeže 90 tis. Kč.  

Investiční dotace neziskovým a podobným organizacím (položka 6329) ve výši 30 617 
tis. Kč byly poskytnuty na výzkum a vývoj v členění na účelové prostředky 350 tis.Kč, 
institucionální prostředky 29 237 tis. Kč a Národní program výzkumu 1 030 tis. Kč.  

Investiční dotace občanským sdružením (položka 6322) v celkové výši 519 143,90 tis. 
Kč byly využity v oblastech:  

sportovní reprezentace – finanční prostředky v celkové výši 84 119,06 tis. Kč byly 
použity především na programy Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace pro 
občanská sdružení - viz stať 2.8. 

tělovýchova a sport - finanční prostředky v celkové výši 393 494,88 tis. Kč byly 
použity především na program Výstavba a obnova sportovních zařízení, převážně se jednalo 
o úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí a modernizací sportovních center – viz stať 2.4. 

využití volného času dětí a mládeže - finanční prostředky ve výši 41 529,96 tis. Kč 
byly poskytnuty na obnovu, rekonstrukce a modernizace objektů turistických základen, 
kluboven, skautských domů apod., které jsou v majetku NNO nebo v dlouhodobém pronájmu 
– viz stať 1.3.2.1.   
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2.2.2.4 Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 

Schválený rozpočet investičních transferů obcím a krajům (podseskupení položek 
rozpočtové skladby 634.) na rok 2005 samostatně stanoven nebyl, rozpočet po změnách 
celkem činil 107 005 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 105 762,82 tis. Kč, plnění 
98,84 %, meziroční index 2005/2004 činil 79,33.  

Skutečnost roku 2004 činila 133 325,12 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 97,86. 
Skutečnost roku 2003 činila 136 247,15 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 16,83. 

• Investiční transfery obcím (položka 6341) 

Rozpočet po změnách na rok 2005 činil 34 000 tis. Kč, skutečnost 34 000 tis. Kč, 
plnění 100 %, meziroční index 2005/2004 činil 74,17. Jedná se o kapitálové výdaje 
ISPROFIN, program 233 510 - Výstavba a obnova sportovních zařízení měst.  

Skutečnost roku 2004 činila 45 838,94 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 293,84. 
Skutečnost roku 2003 činila 15 600 tis. Kč. 

 
• Investiční transfery krajům (položka 6342) 

Rozpočet po změnách na rok 2005 činil 73 005 tis. Kč, skutečnost činila 71 762,82 tis. 
Kč, plnění 98,30 %, meziroční index 82,03. Jedná se o kapitálové výdaje ISPROFIN ve výši 
31 952,27 tis. Kč vydané na restituce na program 333 210 - Výstavba a obnova budov a 
staveb středních škol. Dále byly poskytnuty krajským úřadům prostředky na Státní informační 
politiku ve vzdělávání 39 810,55 tis. Kč (kapitálové výdaje mimo ISPROFIN). 

Skutečnost roku 2004 činila 87 486,18 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 72,51. 

Skutečnost roku 2003 činila 120 647,15 tis. Kč.  

Investiční transfery ÚSC jsou uvedeny v Příloze č. 6, 6b a 6f. 

 

2.3 Institucionální a účelové prostředky na 
výzkum a vývoj  
Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 činil 5 478 472 tis. Kč, 

rozpočet po změnách činil 5 458 201 tis. Kč. Skutečnost byla vykázána ve výši 5 587 045,85 
tis. Kč, z toho čerpání rezervního fondu ve výši 165 232 tis. Kč, plnění na 102,36 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 123,11 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 35 580 tis. 
Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 4 538 434,15 tis. Kč, plnění na 97,12 %, meziroční index  
2004/2003 činil 99,02. 
Skutečnost roku 2003 činila 4 583 326,11 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 109,55.  

Poskytování finančních prostředků se řídilo zákonem č.  130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy - 
nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální 
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve 
znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb., a nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním 
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systému výzkumu a vývoje. 

Výzkumem a vývojem se rozumí systematická tvůrčí práce konaná za účelem získání 
nových znalostí nebo jejich využití. Podporu výzkumu a vývoje včetně infrastruktury lze 
poskytnout jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

 
Účelová podpora projektů výzkumu a vývoje 

 
Schválený rozpočet účelových prostředků na výzkum a vývoj na rok 2005 činil 

1 360 244 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 352 244 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 
1 482 103,86 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 109,60 %, meziroční index 2005/2004 
činil 113,36. 

Skutečnost roku 2004 činila 1 307 482,47 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 101,67. 
Skutečnost roku 2003 činila 1 286 004,98 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 134,85. 

• Účelová podpora byla v roce 2005 poskytována na programy: 

Programy v působnosti poskytovatelů 

Schválený rozpočet na rok 2005 činil 260 244 tis. Kč, rozpočet po změnách 260 244 
tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 385 043,00 tis. Kč, což je plnění na 147,95 %. 
Meziroční index 2005/2004 činil 35,58. 

Skutečnost roku 2004 činila 1 082 302,00 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 84,64. 
Skutečnost roku 2003 činila 1 278 767,08 tis. Kč.  

Jedná se o tyto programy: 

 Centra základního výzkumu (LC) 
Cílem je podpořit spolupráci špičkových vědeckých pracovišť a současně konkrétní 
spolupráci se zahraničními pracovišti tak, aby byla zvýšena jejich konkurenceschopnost 
v Evropském výzkumném prostoru, a přispět k výchově mladých odborníků. Výzkumná 
pracoviště v České republice musí pojit společný výzkumný program se zahraničními 
výzkumnými pracovišti. 

Mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji 

 EUPRO  

Program usnadňuje zapojování do sítě pracovišť EU formou podpory infrastruktury 
výzkumu a vývoje, a tím přispívá k integraci do Evropského výzkumného prostoru.  Je 
podporován projekt NICER-Národní informační centrum pro evropský výzkum a síť 
NINET, kterou tvoří kontaktní organizace. Dosažené výsledky projektů, které jsou 
hodnoceny účastí českých subjektů v 6. RP, svědčí o tom, že finanční prostředky 
programu EUPRO byly čerpány účelně. 

 COST  

Cílem je evropská mnohostranná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením 
na základní a aplikovaný výzkum. Koordinuje výzkum a vývoj formou tzv. Akcí 
(výzkumných programů), k nimž se mohou vědečtí a výzkumní pracovníci z členských 
států COST připojovat svými vlastními projekty. Účelová podpora je důležitá pro 
zapojení výzkumného potenciálu do mezinárodní spolupráce. V roce 2005 ČR podepsala 
Memorandum of Understanding pro 32 nových akcí, ve dvou případech byly 
navrhovatelé akce čeští vědci. V roce 2005 převažovaly projekty z oblasti základního 
výzkumu. Na základě průběžných a závěrečných zpráv lze konstatovat, že dosažené 
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výsledky korespondují s cíli programu. 

 EUREKA 

Česká republika splnila kriteria programu a převzala odpovědnost předsedat programu 
EUREKA v období od 1.7.2005 do 30.6.2006. Program je sítí 35 členských zemí a 
Komise EU zaměřený na aplikovaný výzkum s následným tržním uplatněním zejména v 
průmyslu a dalších odvětvích. Projekty financované z účelových prostředků MŠMT jsou 
řešeny na mezinárodní úrovni za podmínky 50 % vložených vlastních prostředků. 

KONTAKT 

Program je orientován na podporu účasti českých výzkumných a vývojových pracovníků 
ve dvoustranných aktivitách se státy, s nimiž má Česká republika sjednanou platnou 
mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci a v mnohostranných mezivládních 
aktivitách výzkumu - např. OECD, SEI a NATO. V programu jsou realizovány výhradně 
projekty, které se staly součástí těchto mezinárodních aktivit. Dosažené výsledky 
odpovídají stanoveným cílům projektů. 

 INGO 

Program umožňuje přístup české vědecké veřejnosti k aktivitám mezinárodních 
nevládních organizací zabývající se výzkumem a vývojem. Slouží k usnadnění 
financování členských závazků organizací výzkumu a vývoje v mezinárodních 
vědeckých organizacích aktivní účastí vědců z ČR v řídících orgánech mezinárodních 
vědeckých organizacích. Program INGO rovněž podporuje projekty účasti ČR 
v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) a Spojeném ústavu jaderných 
výzkumů (SÚJV Dubna), za které gesci převzalo ministerstvo podle usnesení vlády ČR 
č. č.560 ze dne 4.6.2003. Výsledky řešení projektu korespondují s definovanými cíli 
projektů. 

 Veřejné zakázky 

Schválený rozpočet činil 10 000 tis. Kč a rozpočet po změnách 10 000 tis. Kč, skutečnost 
byla vykázána ve výši 5 216,00 tis. Kč, plnění 52,16 %.  

V rámci programu Projekty pro státní správu jsou formou veřejných zakázek ve výzkumu 
a vývoji podporovány projekty, ve kterých příjemce podpory provádí výzkum a vývoj pro 
potřeby MŠMT, jež je jediným uživatelem jeho výsledků. Cílem programu je zajistit 
odborné potřeby resortu školství, mládeže a tělovýchovy, které nemohou být součástí 
běžné agendy ministerstva, vytvořit specifický soubor poznatků, které podporují 
směřování mezi vyspělé evropské země,·podpořit strategické rozhodování ministerstva 
v oblasti vzdělávání, mládeže, sportu a v dalších specificky definovaných úkolech. 

Národní program výzkumu 

Schválený rozpočet činil 1 080 000 tis. Kč a rozpočet po změnách 1 074 000 tis. Kč, 
skutečnost byla vykázána ve výši 1 089 480,40 tis. Kč, plnění 101,44 %.  

V rámci Národního programu výzkumu, který vláda ČR schválila usnesením 
č. 417/2003, byly uskutečňovány: 

 Informační infrastruktura výzkumu (1N) 
Program, jehož cílem je zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum financovaný 
z veřejných zdrojů, umožnit rozvoj informační infrastruktury výzkumu (v procesu 
integrace pracovišť výzkumu a vývoje ČR do Evropského výzkumného prostoru) a zvýšit 
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hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na informační zdroje a infrastrukturu 
výzkumu. 

 Podpora začínajících pracovníků výzkumu (1K) 
Program, jehož cílem je podpořit mladé začínající špičkové výzkumné pracovníky 
za účelem zvýšení jejich podílu ve výzkumu a vývoji formou příspěvku k zajištění 
přiměřené kvality jejich práce a vytvořit podmínky pro další rozvoj jejich odbornosti a 
rychlejší karierní růst a stimulovat jejich zájem o kvalifikovanou práci v českém 
výzkumu a vývoji podporou pracovních pobytů v zahraničí za účelem výměny zkušeností 
ve vědecké práci a zlepšováním pracovních a materiálních podmínek po jejich návratu z 
dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí. 

 Výzkumná centra (1M) 
Program, jehož cílem je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, 
která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, 
které je využívají. Centra mají být tvořena výzkumnými pracovišti subjektů, která se 
srovnatelnou měrou podílejí na dosažení cíle projektu.  

 Programy mezinárodní spolupráce 

Program je Dílčím programem 2 Průřezového programu 3 – „Regionální a mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji“. Jednotlivé projekty naplňují obecné základní cíle: 
– informační, koordinační a přímá finanční podpora subjektů z České republiky, které se 

zúčastňují mnohostranných i dvoustranných aktivit mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a výzkumné činnosti. 

– aktivní zapojování výzkumu a vývoje České republiky do Evropského výzkumného 
prostoru a do vytváření sítí výzkumných pracovišť.  

– využívání výzkumné infrastruktury (laboratorní experimentální, informační aj.) 
v rámci Evropského výzkumného prostoru. 

– výraznější zastoupení podnikových pracovišť výzkumu a vývoje v mezinárodní 
spolupráci ve výzkumu a vývoji. 

– efektivnější zapojování ČR a českých organizací do mezinárodních aktivit tak, aby 
hlavním kritériem byl přínos pro výzkum a vývoj a realizace jeho výsledků v České 
republice. 

Ostatní související účelové výdaje 

Výdaje na veřejnou soutěž podle § 3 odst. 2 zákona (v tom: vyhlášení programů  
1 595 671 Kč, odměny za vypracování oponentských posudků, odměny členům 
poradního orgánu (dohody o provedení práce) 565 000 Kč a cestovní náhrady členům 
poradních orgánů, ostatní (stravné a občerstvení) 6 793 Kč, dále poplatky bance za platby 
do zahraničí 13 478 Kč a podle § 3 odst. 4 zákona výdaje na Ceny ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy za výsledky ve výzkumu a vývoji ve výši 200 tis. Kč. 

 
• Institucionální podpora výzkumu a vývoje 

Schválený rozpočet institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v roce 2005 
činil 4 118 228 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 105 957 tis. Kč, skutečnost byla vykázána 
ve výši 4 104 941,99 Kč, což představuje plnění na 99,98 %, meziroční index 2005/2004 činil 
127,05.  

Skutečnost roku 2004 činila 3 230 951,68 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 97,99. 
Skutečnost roku 2003 činila 3 297 321,13 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 102,08. 
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Institucionální finanční prostředky na specifický výzkum jsou poskytovány veřejným 
vysokým školám formou dotace, jejímž účelem je podněcovat a podporovat výzkumnou 
a vývojovou činnost veřejných vysokých škol, na níž se podílejí studenti magisterských 
a doktorských akreditovaných studijních programů, a která je neoddělitelně spojena 
se vzděláváním.  

Institucionální prostředky byly v roce 2005 vynaloženy na: 

– financování specifického výzkumu na vysokých školách (1 044 227 tis. Kč běžných 
prostředků), výzkumných záměrů vysokých škol (2 061 083 běžných a 373 069 
kapitálových) a výzkumných záměrů dalších institucí tj. Centra pro studium VŠ (9 357 
tis. Kč běžných prostředků) a dalších právnických osob (503 758 tis. Kč běžných a 79 
732 tis. Kč kapitálových).  

– náklady na hodnocení výzkumných záměrů podle § 3 odst. 3 zákona ve výši cca 51 tis. 
Kč (odměny za zpracování oponentských posudků - dohody o provedení práce) a 
finanční ocenění fyzických osob za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji podle § 3 
odst. 4 zákona ve výši 200 tis. Kč. 

 
Mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji 

Schválený rozpočet činil 33 700 tis. Kč, v průběhu roku se nezměnil, skutečnost byla 
vykázána ve výši 33 467,51 tis. Kč, plnění 99,31 %. 

Mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji je realizována na základě 
mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a v rámci nichž jsou hrazeny poplatky za účast 
ČR v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a poplatky za členství v mezinárodních 
organizacích.  

V roce 2005 byly institucionální finanční prostředky na mezinárodní spolupráci 
určeny Evropské kosmické agentuře jako vklad ČR do programu PESS (Program evropských 
spolupracujících států). Z rozpočtu bylo uvolněno na tyto poplatky 33 467,51 tis. Kč. 

Přehled účelových a institucionálních prostředků na výzkum a vývoj uvádí Příloha č. 4 

 

2.4 Mládež a tělovýchova 
Schválený rozpočet na rok 2005 činil 1 033 170 tis. Kč běžných výdajů na dotace  

a 26 520 tis. Kč kapitálových výdajů mimo ISPROFIN, tzn. že byl stanoven ve stejném 
objemu jako v roce 2004. Kapitálové výdaje evidované v ISPROFIN jsou podrobně uvedeny 
ve stati 1.3.3. 

V roce 2004 vykazoval tento ukazatel hodnoty: schválený rozpočet 477 078 tis. Kč, 
rozpočet po změnách 440 478 tis. Kč, skutečnost 480 987,49 tis. Kč, plnění 109,20 %.  

Z celkové rozpočtované částky 1 033 170 tis. Kč běžných výdajů do oblasti mládeže 
a tělovýchovy bylo určeno na sportovní reprezentaci 582 612 tis. Kč, na oblast 
tělovýchovy a sportu 278 172 tis. Kč, pro oblast mládeže 171 464 tis. Kč a na ostatní 
dotace 922 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády ČR č. 673 ze dne 9.7.2003 ke Směrům státní 
politiky ve sportu na léta 2004 až 2006 jsou realizovány a finančně podporovány programy 
státní sportovní reprezentace a programy tělovýchovy a sportu.  

V oblasti mládeže a tělovýchovy byl v rámci závazných ukazatelů kapitoly 333 
MŠMT na rok 2005 stanoven specifický dílčí ukazatel „Podpora činnosti v oblasti mládeže 
a tělovýchovy“, obsahující výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů  
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a výdajů souvisejících s reprodukcí investičního majetku. Schválený rozpočet činil 477 078 
tis. Kč, rozpočet po změnách 492 115 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 493 578,15 
tis. Kč v členění: ostatní tělovýchova BV 279 982 tis. Kč, mládež BV 171 054,19 tis. Kč, 
mládež KV mimo ISPROFIN 41 619,96 tis. Kč a ostatní dotace 922 tis. Kč, plnění 100,30 %. 

• Sportovní reprezentace, která je zařazena ve vybraném okruhu výdajů, je podrobně 
uvedena ve stati 2.8. 

• Tělovýchova a sport 

Schválený rozpočet běžných výdajů na dotace na ostatní tělovýchovnou činnost na rok 
2005 činil 278 172 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 280 132 tis. Kč, skutečnost byla 
vykázána ve výši 279 982 tis. Kč, plnění na 99,95 %.  

Dotace občanským sdružením mimo státní sportovní reprezentaci je zaměřena 
na podporu tělovýchovné a sportovní činnosti v rámci vyhlášených veřejně prospěšných 
programů – Program IV. až VIII. Dotace byly poskytnuty 20 občanským sdružením na 
programy: 
 podpora přípravy žáků sportovních tříd v systému péče o sportovní talentovanou mládež 

prostřednictvím vybraných sportovních svazů, 
 v oblasti sportu pro všechny na projekty, které podporují zdraví a zdatnost populace, 

především mládeže a aktivity sportu pro všechny celostátního a mezinárodního významu, 
 v oblasti školních tělovýchovných a sportovních činností na projekty zapojení školních 

klubů, 
 v oblasti sportu zdravotně postižených sportovců na projekty zapojení mládeže a 

dospělých do pravidelné tělovýchovné a sportovní činnosti a na pořádání mezinárodních 
akcí na území ČR, 

 v programu údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení byly dotace určeny 
na projekty udržování a provozování sportovních a tělovýchovných zařízení ve vlastnictví 
nebo dlouhodobém nájmu, na podporu udržování a provozování sportovních zařízení 
a technických prostředků sloužících k tělovýchovné a sportovní činnosti. 

Finanční podpora byla poskytnuta občanským sdružením podle předložených  
a schválených projektů. Z hlediska účelového členění se dotace poskytují na tělovýchovnou 
činnost a sportovní činnost. 

• Ostatní dotace 

Rozpočet i skutečnost činily 922 tis. Kč. Jedná se o dotace na pořádání sportovních 
akcí především v kategorii dětí, mládeže a zdravotně postižených a na podporu vzdělávání.  

 
• Program státní podpory práce s dětmi a mládeží  

MŠMT poskytovalo dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci vyhlášeného 
Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 
2004 až 2006. Program zpracovaný v souladu s Koncepcí státní politiky v oblasti dětí a 
mládeže do roku 2007, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 343 ze dne 7. dubna 
2003, sleduje naplnění směrů působení státní politiky především v oblasti podpory činnosti 
NNO jako významných subjektů vytvářejících širokou nabídku volnočasových aktivit pro děti 
a mládež a poskytujících jim výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Program je členěn  
do 3 oblastí: 
Oblast 1  Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež (systémová 

podpora kmenových činností a podpora rozvoje a inovativních oblastí práce s dětmi 
a mládeží - např. participace mladé generace na společenském a politickém životě, 



 

 60

dobrovolná práce s talentovanou mládeží apod.). 

oblast 2  Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží (spontánní a 
příležitostné aktivity, aktivity v oblasti neformální výchovy) podpora zejména 
dlouhodobých aktivit a vytváření vhodného zázemí pro využívání volného času. 

oblast 3 Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí  
a mládeže (rekonstrukce, obnova, modernizace popř. dostavba zařízení pro děti 
a mládež, nákup pozemků pro stavbu táborových základen, vybavení pro 
volnočasové aktivity -  keramické pece, PC, horolezecké stěny, lodě apod.). 

V průběhu roku 2005 byl vypracován materiál č.j. 26 197/2005-51 „Změny 
ve vyhlášeném Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové 
organizace na léta 2004 až 2006“, který je uveřejněn na webových stránkách MŠMT. 

Na program státní podpory práce s dětmi bylo v roce 2005 určeno ve schváleném 
rozpočtu 171 464 tis. Kč běžných výdajů a 26 520 tis. Kč kapitálových výdajů. Rozpočet po 
změnách činil 170 501 tis. Kč běžných výdajů a 42 520 tis. Kč kapitálových výdajů mimo 
ISPROFIN. Skutečnost činila 171 054,19 tis. Kč běžných výdajů, v tom: občanská sdružení 
168 523,19 tis. Kč, obecně prospěšné společnosti 1 036 tis. Kč a ostatní církevní a 
náboženské společnosti 1 495 tis. Kč a kapitálových výdajů 41 619,96 v členění na občanská 
sdružení  
41 529,96 a církevní organizace 90 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 166 tis. Kč 
běžných výdajů a 173 tis. Kč kapitálových výdajů.  

 

2.5 Program zahraniční rozvojové pomoci 
V rámci plánu zahraniční rozvojové pomoci v roce 2005 byl usnesením vlády ČR 

č. 652 ze dne 23.6.2004 stanoven celkový finanční objem ve výši 149 703 tis. Kč na projekty 
realizované v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Finanční prostředky byly 
převedeny z kapitoly 398 VPS do kapitoly 333 MŠMT rozpočtovým opatřením  
č.j. 14/14 866/2005-142 ze dne 18.1.2005. Ve schváleném rozpočtu MŠMT nebyly určeny 
žádné prostředky, rozpočet po změnách činil 149 703 tis. Kč, v tom běžné výdaje 133 985 tis. 
Kč a kapitálové výdaje 15 718 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 149 263,89 tis. Kč 
v členění na běžné výdaje 133 545,89 tis. Kč a kapitálové výdaje mimo ISPROFIN 15 718,00 
tis. Kč, plnění na 99,71 %, meziroční index 2005/2004 činil 118,73. Do rezervní fondu bylo 
převedeno 439 tis. Kč běžných výdajů.  

Skutečnost roku 2004 činila 125 717 tis. Kč, plnění 77,34 % meziroční index 2004/2003 činil 
125,79. 
Skutečnost roku 2003 činila 99 940 tis. Kč, plnění 100 %, meziroční index 2003/2002 činil 
113,37. 

Finanční prostředky v roce 2005 byly určeny a použity na:  

• Projekt „Zahraniční studenti přijatí ke studiu na veřejných vysokých školách 
v České republice na základě usnesení vlády ČR č. 2/1994, č. 343/1996 a č. 773/2001“ 
Rozpočet byl stanoven ve výši 100 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven 
interním opatřením na 99 520 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 100 439 tis. Kč 
běžných výdajů, do rezervního fondu byly převedeno 81 tis. Kč. Realizátor: Skupina III 
vědy a výzkumu MŠMT. 
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• Projekty „Stipendijní místa na veřejných vysokých školách v ČR pro krajany 
a vysílání českých učitelů ke krajanským komunitám podle usnesení vlády ČR 
č 1306/2000“ 
Rozpočet byl stanoven ve výši 16 000 tis. Kč běžných výdajů, v členění na DZS 15 000 
tis. Kč a Skupina III 1 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven interním 
opatřením na 13 000 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 13 000 tis. Kč běžných 
výdajů. Realizátor: DZS a Skupina III vědy a výzkumu MŠMT. 

• Projekt „Podpora rozvoje středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v oblasti 
zemědělství“ – Namibie  
Rozpočet byl stanoven ve výši 1 000 tis. Kč běžných výdajů, po navýšení 1 480 tis. Kč, 
skutečnost činila 1 480 tis. Kč. Realizátor: Česká zemědělská univerzita v Praze  

• Projekt „Ustanovení centra pro zemědělské vzdělávání v provincii BIE“ – Angola  
Rozpočet byl stanoven ve výši 2 250 tis. Kč běžných výdajů, rozpočet po navýšení i 
skutečnost činily 5 250 tis. Kč v členění na 5080 tis. Kč běžných a 170 tis. Kč 
kapitálových výdajů. Důvodem zvýšení dotace bylo zařazení Angoly mezi prioritní země 
potřebnosti rozvojové spolupráce ČR, dále celkový úspěšný rozvoj projektu a doporučení 
evaluační komise k rozšíření a zkvalitnění projektu. Realizátor: Česká zemědělská 
univerzita v Praze. 

• Projekt „Rozvoj bakalářského technicko-ekonomického studijního programu na 
Universidad Pública El Alto“ – Bolívie 
Rozpočet činil 1 360 tis. Kč běžných výdajů, skutečnost byla vykázána ve výši 1 002 tis. 
Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 358 tis. Kč ušetřených prostředků. Realizátor: 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  

• Projekt „Rozvoj technicko-ekonomických studijních programů na Polytechnic of 
Namibia“ 
Rozpočet i skutečnost činily 2 000 tis. Kč v členění 1000 tis. Kč běžných a 1000 tis. Kč 
kapitálových výdajů. Realizátor: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  

• Projekt „Podpora implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího 
systému Etiopie“ 
Rozpočet činil 7571 tis. Kč běžných výdajů. V průběhu roku byl upraven interním 
opatřením na 3 587 tis. Kč běžných a 3 984 tis. Kč kapitálových výdajů, celková výše se 
nezměnila, skutečnost byla vykázána ve stejné výši. Realizátor: nevládní organizace 
Člověk v tísni, o.p.s.   

• Projekt „Poskytnutí vzdělání a péče sirotkům AIDS (Etiopie)“  
Rozpočet činil 6 370 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven interním opatřením na 1 820 
tis. Kč běžných a 4 550 tis.Kč kapitálových výdajů, skutečnost byla vykázána ve stejné 
výši. Realizátor: nevládní organizace Člověk v tísni, o.p.s.   

• Projekt „Obnova a rozvoj vzdělávacího systému ve středním Afghánistánu, 
výstavba pedagogického institutu a vedení kurzů pro zkvalitnění výuky pro učitele 
základních a středních škol“ 
Rozpočet činil 3 600 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven interním opatřením na 3 040 
tis. Kč běžných a 600 tis.Kč kapitálových výdajů, skutečnost byla vykázána ve stejné 
výši. Realizátor: nevládní organizace Člověk v tísni, o.p.s.   

• Projekt „Dlouhodobě udržitelné zvýšení úrovně vzdělání v oblasti Čohi v severním 
Afghánistánu“ 
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Rozpočet činil celkem 8 512 tis. Kč v členění na 8 288 tis. Kč běžných výdajů a 224 tis. 
Kč kapitálových výdajů. V průběhu roku byl upraven interním opatřením na 3 098 tis. Kč 
běžných a 5 414  tis. Kč kapitálových výdajů, celková výše se nezměnila, skutečnost byla 
vykázána ve stejné výši. Realizátor: nevládní organizace Člověk v tísni, o.p.s.   

Projekty zahraniční rozvojové pomoci byly realizovány prostřednictvím: 

 Skupiny vědy a výzkumu MŠMT ve výši 100 439 tis. Kč + převod do RF   81 tis. Kč, 
 Veřejných vysokých škol                         9 731,89 tis. Kč + převod do RF 358 tis. Kč, 
 Domu zahraničních služeb                         13 000 tis. Kč,  
 nevládní organizace Člověk v tísni, o.p.s.  26 093 tis. Kč.  

 

2.6 Program protidrogové politiky 
Schválený rozpočet na rok 2005 byl stanoven ve výši 10 202 tis. Kč, v průběhu roku 

nebyl upravován, rozpočet po změnách je beze změn, skutečnost činila 9 385,80 tis. Kč, což 
představuje plnění na 92,00 %, meziroční index 2005/2004 činil 92,99. Do rezervního fondu 
bylo převedeno 703 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 10 093,01 tis. Kč, plnění na 98,55 %, do rezervního fondu bylo 
převedeno 147 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 54,12. 

Skutečnost roku 2003 činila 18 649,55 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 113,85. 

Na kraje byly v roce 2005 převedeny finanční prostředky ve výši 6 921 tis. Kč, v roce 
2004 6 750 tis. Kč, v roce 2003 7 121 tis. Kč. 

Vyhlášené Programy na podporu aktivit v oblasti protidrogové politiky na rok 
2005 byly zaměřeny na naplňování cílů Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2005 – 2006 schváleného usnesením vlády ČR č. 886 ze dne 
13.7.2005 a byly v souladu s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám.  

Projekty byly předkládány v rámci dvou vyhlášených programů, cílem projektů bylo 
osvojení si základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj 
dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů 
agresivity a porušování zákona. 

Program č. I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a NNO  

Jedná se o projekty místního a regionálního charakteru určené školám, školským 
zařízením a místním nestátním neziskovým organizacím participujícím na realizaci prevence 
patologických jevů ve školách a školských zařízeních (doporučený poměr dotace byl min.  
70 % pro školy a školská zařízení, max. 30 % pro NNO). Program byl realizován 
prostřednictvím krajských úřadů.  

Prioritami projektů byly specifická primární prevence (zaměřená na práci s rizikovou 
populací, prevenci drogových závislostí, šikany, násilí, komerčního sexuálního zneužívání), 
podpora pozitivního sociálního klimatu vč. monitorování, symptomů a rizik, kontinuální 
práce s rodiči a monitorování situace mimo školu (rodičovské skupiny, vliv rodičů na 
monitoring a prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže), změny (rozšíření) 
skladby preventivních programů (zařazení aktivit pro celé rodiny, zpracování programů tříd – 
třídní učitel), vytvoření projektů na podporu zdravého životního stylu ve školách dle 
koncepce modelového programu Škola podporující zdraví v MŠ a ZŠ, komplexní ucelený 
program kooperujících subjektů – projekty místního partnerství v rámci regionu, etická 
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výchova, osobnostní a sociální rozvoj a vytváření podmínek pro práci školních metodiků 
prevence. 

 
 

Program č. II – Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti 
resortu MŠMT  

Jedná se o projekty nadregionálního a celorepublikového charakteru realizované 
prostřednictvím samostatného výběrového řízení MŠMT.  

Prioritami projektů bylo vytvoření uceleného systému prevence v oblasti speciálního 
školství, specifická primární prevence realizovaná ve školách a školských zařízeních, 
systémové vzdělávání učitelů, dalších pedagogických pracovníků a pracovníků v oblasti 
prevence, aktivizace rodičů včetně programů rozvoje spolupráce s rodiči. 

 

2.7 Program sociální prevence a prevence 
kriminality  
Schválený rozpočet na rok 2005 byl stanoven ve výši 10 202 tis. Kč, v průběhu roku 

se nezměnil, vykázaná skutečnost činila 10 013,91 tis. Kč, což představuje plnění na 98,16 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 113,08. Do rezervního fondu bylo převedeno 184 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 8 855,90 tis. Kč, plnění na 86,81 %, do rezervního fondu bylo 
převedeno 1 297 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 86,91. 

Skutečnost roku 2003 činila 10 190,19 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 107,47. 

Na kraje byly poskytnuty finanční prostředky formou transferů v roce 2005 ve výši  
6 743,40 tis. Kč, v roce 2004 ve výši 6 746 tis. Kč, v roce 2003 6 771 tis. Kč. 

 
Vyhlášené Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2005 byly zaměřeny na naplňování cílů 
Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007, která byla schválena usnesením vlády ČR 
č. 393 ze dne 28.4.2004. Projekty prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
přispívají zejména k výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života ve 
školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní 
úrovni. 

Cíle a priority projektů jsou obdobné jako v oblasti protidrogové politiky stať č. 2.6.  
 

2.8 Sportovní reprezentace 
Schválený rozpočet celkových výdajů na sportovní reprezentaci v roce 2005 byl 

stanoven ve výši 1 026 419 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 769 646 tis. Kč, skutečné 
čerpání bylo vykázáno ve výši 747 889,23 tis. Kč, plnění na 97,17 %, meziroční index 
2005/2004 činil 99,87. Do rezervního fondu bylo k 31.12.2005 převedeno 2 326,29 tis. Kč.  

 
Skutečnost roku 2004 činila 748 886,90 tis. Kč, do rezervního fondu bylo k 31.12.2004 
převedeno 308,2 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 104,34.  
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Skutečnost roku 2003 činila 717 748,54 tis. Kč, VSC převedlo do rezervního fondu 20 tis. Kč.  

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 333 byly rozpočtovány finanční prostředky 
na resortní sportovní centra kapitoly 314 MV ve výši 96 995 tis. Kč běžných výdajů 
a kapitoly 307 MO ve výši 134 914 tis. Kč běžných výdajů, celkem 231 909 tis. Kč, které 
byly těmto kapitolám převedeny rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/23 290/2005-142 ze dne 
17.2.2005. Kapitálové výdaje v celkové výši 26 300 tis. Kč určená pro resortní sportovní 
centrum MV Stromovka ve výši 12 030 tis. Kč a pro resortní sportovní centra MO ve výši 
14 200 tis. Kč byly převedeny transferem v oblasti programového financování v souladu 
s rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/34 466/2005-142 a č.j. 14/64 167/2005-142.  

Občanská sdružení 

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2005 činil 722 612 tis. Kč, rozpočet 
po změnách 685 405 tis. Kč, skutečnost činila 663 477,47 tis. Kč, plnění 96,80 %. 

Schválený rozpočet běžných výdajů činil 582 612 tis. Kč, rozpočet po změnách 581 962 
tis. Kč, skutečnost 579 358,41 tis. Kč, plnění 99,55 %. Schválený rozpočet kapitálových výdajů 
činil 140 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 103 443 tis. Kč, skutečnost 84 119,06 tis. Kč, plnění 
81,32 %.  

Dotace na státní sportovní reprezentaci byly poskytnuty 99 sportovním svazům a  
7 občanským sdružením, které zajišťují státní sportovní reprezentaci včetně univerzitního 
sportu, akademického technického sportu, zdravotně postižených sportovců, České obci 
sokolské (ČOS) a Českému olympijskému výboru (ČOV). 

Dotace byly poskytnuty na: 
- podporu sportovní přípravy reprezentantů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních 

soutěžích – olympijské a paralympijské hry, deaflympiády, mistrovství světa, 
mistrovství Evropy, Univerziády a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže 
prostřednictvím uvedených sportovních svazů a občanských sdružení. Ze soutěží 
konaných v ČR se jednalo např. o: ME v parašutismu, ME v letecké akrobacii, ME 
v baseballe, ME juniorek v basketbale, MS juniorek v házené, MS juniorů v ledním 
hokeji atd. 

- podporu sportovní přípravy talentovaných sportovců dorostenecké a juniorské kategorie 
prostřednictvím vybraných sportovních svazů. 

- podporu české účasti v počtu 154 osob na Zimních a Letních olympijských soutěžích 
mládeže – EYOF. Podpora byla realizována prostřednictvím Českého Olympijského 
výboru. 

V roce 2005 se jednalo o sledovanou podporu 3 061 reprezentantů a 1 378 členů 
realizačních týmů. Celkem je evidováno cca 6 000 reprezentantů. Dotace byla poskytnuta 
na podporu 788 schválených mezinárodních soutěží. 

V roce 2004 se jednalo o sledovanou podporu pro 3 012 reprezentantů a 1 442 členů 
realizačních týmů. Celkem je evidováno cca 6 000 reprezentantů. Dotace byla poskytnuta 
na 799 schválených mezinárodních soutěží.   

 

2.9 Výdaje ze státního rozpočtu na 
financování společných programů České 
republiky a Evropské unie 
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Schválený rozpočet na rok 2005 činil 375 936 tis. Kč, v tom na výdaje související 
s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU v nulové výši a celá částka byla 
určena na výdaje související se strukturálními fondy v členění: prostředky státního rozpočtu 
93 984 tis. Kč a prostředky z rozpočtu Evropské unie 281 952 tis. Kč. Rozpočet nebyl 
v průběhu roku upravován. Skutečnost byla vykázána ve výši 344 445,11 tis. Kč, (plnění 
91,62 %) v členění: prostředky státního rozpočtu 85 997,87 tis. Kč (plnění 91,50 %) 
a prostředky z rozpočtu EU 258 447,24 tis. Kč (plnění 91,66 %), Převod do RF činil 
105 030,30 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2004 činila 29 849,32 tis. Kč, v tom výdaje související s finančními 
nástroji pro období před vstupem ČR do EU - PHARE 2002 činily 579,17 tis. Kč, PHARE 
2003 vykazovalo nulovou hodnotu, neboť finanční prostředky byly převedeny z kapitoly 333 
MŠMT do kapitoly 313 MPSV ve výši 15 600 tis Kč (MF č.j. 14/113 752/2004-142 ze dne 
8.11.2004) a výdaje související s ESF činily 29 270,15 tis. Kč, plnění 28,84 %. Převod do RF 
za rok 2004 činil 73 442 tis. Kč (PHARE 337 tis. Kč a ESF 73 105 tis. K). 

MŠMT je Zprostředkujícím subjektem pro provádění pomoci z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím plnění opatření 3.1 a 3.2 v Prioritě 3 Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů, jak vyplývá z Dohody o delegování činností a pravomocí Řídícího 
orgánu na Zprostředkující subjekt. 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů tvoří základ pro realizaci podpory 
z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 
2004 - 2006.  

V rámci této priority se MŠMT zapojilo do realizace dvou opatření. Opatření 3.1 
Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů 
ve vzdělávání, které je naplňováno formou národních a systémových projektů a projektů 
v grantovém schématu a Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, 
které je naplňováno formou projektů v grantovém schématu. MŠMT dále realizovalo projekty 
v prioritě 5 Technická pomoc, která zastává úlohu podpůrného prostředku pro implementaci 
celého systému strukturální pomoci.  

Celkové poskytnuté prostředky uvádí následující tabulka: 
                                                                                                      v tis. Kč 

  Státní rozpočet EU Celkem 

Opatření 3.1  73 106,54 219 317,48 292 424,02 

RF 3.1 11 275,47 33 816,53 45 092,00 

Opatření 3.2 11 842,08 35 501,04 47 343,12 

RF 3.2 12 795,84 38 406,53 51 202,37 

Nerozděleno 3.1 3.2 (RF) 1 054,64 3 156,94 4 211,58 

Technická pomoc – priorita 5 1 049,24 3 628,72 4 677,96 

TP RF 1 131,09 3 393,26 4 524,35 

Celkem bez RF 85 997,86 258 447,24 344 445,10 

Rezervní fond 26 257,04 78 773,26 105 030,30 

Celkem sS RF 112 254,90 337 220,50 449 475,40 
 

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj 
podpůrných systémů ve vzdělávání 
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Projekty realizované v tomto opatření mají motivovat jedince k celoživotnímu učení 
a tím posílit jeho možnosti pracovního uplatnění. Globálním cílem opatření je zkvalitnění 
vzdělávání na ZŠ, SŠ, VOŠ, ve školských zařízeních a ustavení systémů podporujících rozvoj 
vzdělávání a jeho vazby na trh práce. Cílů bude dosahováno pomocí národních projektů, 
systémových projektů a grantových projektů v rámci grantového schématu.  

Národní projekty 

jsou určeny pro plnění vybraného specifického cíle v opatření 3.1 k realizaci národní 
vzdělávací politiky - vzdělávacího rozvojového programu v celém území ČR mimo Hlavní 
město Praha. Prostředky určené k jeho realizaci jsou přidělovány přímo žadateli o pomoc 
z ESF. Projekty zpracovává k tomu určený Konečný příjemce – Národní institut pro další 
vzdělávání (NIDV). V roce 2005 byly schváleny a zahájeny tyto národní projekty: 

• KOORDINÁTOR – Zavádění rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) do praxe. Projekt byl zahájen 1.4.2005 a termín ukončení byl 
stanoven na 31.3.2007. Partnerem projektu bez finančního plnění je VÚP. Celkový 
rozpočet projektu činí 56 019 tis. Kč. V roce 2005 byla NIDV poskytnuta první záloha 
ve výši 16 620 tis. Kč. 

• BRÁNA JAZYKŮ – Rozvoj specifických kompetencí pedagogických a odborných 
pracovníků ve školství za účelem zkvalitňování vzdělávání na ZŠ, SŠ a VOŠ. Projekt 
byl zahájen 1.8.2005 a termín ukončení byl stanoven na 30.9.2007. Celkový rozpočet 
projektu činí 70 576 tis. Kč. V roce 2005 byla NIDV poskytnuta první záloha ve výši 
18 990 tis. Kč.  

• ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL – Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských 
zařízení. Cílem projektu je vytvoření nového modelu systémové přípravy pro vedoucí 
pracovníky škol a školských zařízení v rámci České republiky a jeho ověření v praxi. 
Projekt byl zahájen 1.10.2005 a termín ukončení byl stanoven na 30.6.2008. Celkový 
rozpočet projektu činí 47 780 tis. Kč. V roce 2005 byla NIDV poskytnuta první záloha 
ve výši 10 500 tis. Kč, z toho z prostředků RF 2004 bylo uvolněno 9 522 tis. Kč. 

Systémové projekty 

jsou určeny pro plnění vybraného specifického cíle v opatření 3.1, jehož realizace 
vede k tvorbě, reformování či modernizaci systémového základu pro realizaci národní 
vzdělávací politiky. V roce 2004 byly zahájeny 2 systémové projekty zkráceně nazvané 
PILOT Z a HODINA. V roce 2005 byly schváleny a zahájeny projekty: PILOT G, PILOT S, 
KVALITA I, NSK, VIP KARIÉRA, KVALITA II a UNIV. 

• SP HODINA – Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřujících k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků. Jedná se o dvouletý projekt se zahájením 1.9.2004 
a termínem ukončení je 31.8.2006. Celkový rozpočet projektu činí 164 400 tis Kč. 
V roce 2005 byl do financování realizace projektu zapojen RF 2004 ve výši 6 928 tis. 
Kč, celkem bylo vykázáno čerpání ve výši 87 525 tis. Kč, z toho do RF bylo 
převedeno 7 092 tis. Kč. 

• SP PILOT Z – Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných školách. Partnerem 
projektu je VÚP, v projektu jsou zapojeny pilotní základní školy, které ověřují výuku 
podle školních vzdělávacích programů. Doba realizace projektu byla stanovena na 26 
měsíců, realizace byla zahájena 1.11.2004 a termín ukončení byl stanoven na 
31.12.2006. Celkový rozpočet projektu činí 27 770 tis Kč. V roce 2005 bylo na 
realizaci projektu vykázáno čerpání ve výši 10 921 tis. Kč, z toho z prostředků RF 
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2004 bylo zapojeno  2 207 tis. Kč. Do RF bylo převedeno 661 tis. Kč. 

• SP KVALITA I - Vytvoření externího systému monitorování a hodnocení včetně 
zřízení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání - CZVV (včetně informační a 
poradenské činnosti). Obsahem projektu je rozvoj evaluace na úrovni žáka (na úrovni 
základního vzdělávání - národní hodnotící zkouška a osobní portfolio žáka, na úrovni 
středního vzdělávání - reforma maturitní a závěrečné zkoušky), školy a vzdělávacího 
systému. Partnery projektu jsou NÚOV a ÚIV. Projekt byl zahájen 1.4.2005, jedná se 
o 3,5letý projekt s termínem ukončení 31.12.2008. Celkový rozpočet činí 
125 724 tis Kč. V roce 2005 bylo čerpání ve výši 31 431 tis. Kč, z toho do RF bylo 
převedeno 15 419 tis. Kč. Většina nevyčerpaných prostředků je určena jako záloha pro 
budoucího partnera v projektu CZVV.  

• SP NSK - Vytváření národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a 
dalšího vzdělávání. Partnerem projektu je NÚOV. Projekt byl zahájen 1.4.2005, jedná 
se o 3 letý projekt s termínem ukončení 30.11.2007. Celkový rozpočet projektu činí  
37 957 tis Kč. V roce 2005 bylo na realizaci projektu vykázáno čerpání ve výši 11 388 
tis. Kč, z toho bylo do RF převedeno 2 618 tis. Kč. 

• SP PILOT G - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných gymnáziích. 
Partnerem projektu je VÚP. Projekt má 2 etapy. V 1. etapě 14 vybraných gymnázií 
vytvoří své školní vzdělávací programy, ve 2. etapě začnou podle svého ŠVP 
vyučovat. Celý proces bude monitorován VÚP. Získané poznatky a příklady dobré 
praxe budou poskytnuty všem ostatním gymnáziím v ČR. Projekt byl zahájen 
1.4.2005, jedná se o 3,5 letý projekt, termín ukončení je 30.9.2008. Celkový rozpočet 
projektu činí 40 630 tis Kč. V roce 2005 bylo na realizaci projektu vykázáno čerpání 
ve výši 8 773 tis. Kč, z toho bylo do RF převedeno 860 tis. Kč. Do čerpání byly 
zapojeny i prostředky RF 2004 ve výši 473 tis. Kč. 

• SP PILOT S - Tvorba a ověřování pilotních ŠVP na vybraných středních odborných 
školách a středních odborných učilištích. Partnerem projektu je NÚOV. Vybrané 
střední odborné školy vytvoří pod metodickým vedením NÚOV své školní vzdělávací 
programy a ty budou posléze ověřovat. Získané poznatky budou poskytnuty dalším 
středním školám, které v těchto programech vyučují, a dále budou využity při 
dotváření rámcových vzdělávacích programů pro příslušné obory vzdělání. Projekt byl 
zahájen 1.4.2005, termín ukončení je 30.6.2008. Celkový rozpočet projektu činí 
39 843 tis Kč. V roce 2005 bylo na realizaci projektu vyčerpáno 15 445 tis. Kč, z toho 
bylo do RF převedeno 3 291 tis. Kč. 

• VIP KARIÉRA – Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního 
a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání. Partnery projektu jsou 
IPPP a NÚOV. Cílem projektu je kvalitní příprava žáků, včetně žáků ohrožených ve 
vývoji a se speciálními vzdělávacími potřebami, k úspěšnému kariérovému 
rozhodování. Projekt byl zahájen 1.8.2005 na dobu 3 let s termínem ukončení 
31.7.2008. Celkový rozpočet činí 125 218 tis Kč. V roce 2005 bylo čerpáno 19 312 
tis. Kč, z toho bylo převedeno do RF 189 tis. Kč. 

• KVALITA II – Vytvoření systému autoevaluace (včetně informační a poradenské 
činnosti). Projekt je zaměřen na vytvoření systému autoevaluace –vlastního hodnocení 
škol a dále na evaluaci vzdělávacího systému. Projekt byl zahájen 18.7.2005 na dobu 
3 let s termínem ukončení 17.7.2008. Celkový rozpočet činí 26 450 tis Kč. V roce 
2005 bylo na projekt čerpáno 3 000 tis. Kč, z toho byl převod do RF 2 727 tis. Kč.  
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• UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích 
škol poskytujících vzdělávací služby dospělým. Ve spolupráci s vybranými kraji je 
vytvářena síť škol, které v rámci projektu připraví a budou realizovat modulově 
uspořádané vzdělávací programy pro další vzdělávání dospělých s možností uznávání 
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.  
Projekt byl zahájen 19.8.2005 na dobu 3 let s termínem ukončení 31.7.2008. Celkový 
rozpočet činí 84 748 tis Kč, z toho bylo v roce 2005 čerpáno 16 000 tis. Kč, do RF 
nebyly převedeny žádné prostředky. 

 
Grantové schéma 

Formou plnění grantového schématu jsou grantové projekty. Grantový projekt je určen 
k plnění aktivit specifických cílů v opatřeních OP RLZ, které naplňují vzdělávací rozvojové 
programy určené pro cílové skupiny ve vzdělávacím systému, doplňují již realizované 
vzdělávací rozvojové programy a ověřují nové nástroje, resp. inovace v aplikaci národní 
politiky.  

Grantové schéma 3.1  

V první záloze bylo Konečnému příjemci (KP – sk. 2 MŠMT) uvolněno na projekty 
83 627 tis. Kč. V roce 2005 bylo schváleno k realizaci 92 projektů v celkové výši 369,3 mil. 
Kč. V důsledku nevyřešení finančních toků mezi příjemci dotací a partnery a opožděného 
zajištění zdrojového krytí odsouhlasených projektů, byl udělen souhlas k vydávání prvních 
rozhodnutí o poskytnutí dotace ve 4. čtvrtletí 2005. Celkem byla v roce 2005 vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 88 projektům, 2 žadatelé od realizace projektu odstoupili 
a 1 žadatel v důsledku zániku splynutím s jinou společností požádal o předčasné ukončení 
projektu. Pro projekty s plánovaným termínem zahájení v roce 2005 byly v listopadu 
a iprosinci uvolněny zálohové platby ve výši 25 % celkových nákladů, tj celkem 72,6 mil. Kč. 
V důsledku zdlouhavého schvalovacího procesu, došlo k posunu zahájení realizace projektů 
o 2 a více měsíců. U devíti projektů byl termín zahájení odsunut do roku 2006.   

Rozvrstvení žadatelů do jednotlivých programů podpory včetně čerpání prostředků 
formou zálohové platby je uvedeno v následujícím přehledu: 

 
Program podpory* Počet projektů Zálohová platba ve výši 25 

% nákladů projektu 
PpA 12 9,7 mil. Kč 
PpB 25 27,3 mil. Kč 
PpC 17 15,1 mil. Kč 
PpD 22 20,5 mil. Kč 

* PpA – „Zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami“ (tvorba a 
realizace programů integrace znevýhodněných žáků, tvorba a realizace programu zkvalitňování vzdělávání 
v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, organizování činností zaměřených na vzdělávací a 
výchovné potřeby v daném místě) 

   PpB – „Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství“ (tvorba a realizace programů 
dalšího vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků, poradenských a dalších odborných pracovníků ve 
školství)  

   PpC  - „Rozvoj vzdělávání na středních a vyšších odborných školách“ (tvorba a realizace programů 
zkvalitňování vzdělávacích příležitostí na středních školách a vyšších odborných školách s důrazem na 
odbornou praxi, tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zájemce o další vzdělávání realizované na SŠ a 
VOŠ)  

   PpD – „Modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí“ (tvorba a 
realizace školních vzdělávacích programů včetně diferenciace a individualizace vzdělávání)   
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Celkový rozpočet na administraci GS 3.1 činí 50 000 tis. Kč. První zálohová platba 
na administraci byla převedena KP ve výši 3 983 tis. Kč. Do RF bylo převedeno 
za administraci GS 3.1 i projekty celkem 12 236 tis. Kč, v tom na projekty 10 999 tis. Kč 
a na administraci 1 237 tis. Kč.  

 
Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje 
Cílem opatření 3.2 a zároveň nedílnou součástí aktivní politiky trhu práce je stálá 

podpora vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách tak, aby se absolventi 
jednotlivých typů akreditovaných studijních programů (bakalářských, magisterských 
a doktorských) uplatnili na trhu práce a byli schopni se pružně přizpůsobovat stále vyšším 
nárokům kladeným na vysokoškolsky vzdělané uchazeče o práci. Globálním cílem opatření 
je zvýšení uplatnitelnosti absolventů všech typů studijních programů a programů 
celoživotního vzdělávání na trhu práce a zvýšení odborné úrovně pracovníků institucí pro 
výzkum a vývoj.  

Grantové schéma 3.2  

V první záloze bylo KP uvolněno na projekty celkem 95 251 tis. Kč. V Opatření 3.2 
bylo v červnu roku 2005 schváleno k realizaci celkem 53 projektů v celkové finanční výši 
247 594 tis. Kč. Do konce roku 2005 byla vydána rozhodnutí na 45 projektů a vyplaceno 
předfinancování v celkové výši 45 115 tis. Kč. Jeden řešitel projektu odevzdal monitorovací 
zprávu se žádostí o platbu ve výši 46,6 tis. Kč, která byla rovněž uhrazena v roce 2005. 
Nevyčerpané prostředky na projekty v celkové výši 50 089 tis. Kč byly převedeny do 
rezervního fondu. 

Rozvrstvení žadatelů do jednotlivých programů podpory vč. čerpání prostředků 
formou zálohové platby je uvedeno v následujícím přehledu : 

 
Program podpory* Počet schválených projektů Vyplaceno na zálohách 

Pp A        23      22 673 tis. Kč 
Pp B        12        8 880 tis. Kč 
Pp C       12        6 966 tis. Kč 
Pp D         6        6 596 tis. Kč 

*PpA – „Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách“ (prohloubení vnitřní diferenciace a zejména 
kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, modulové uspořádání 
studijních programů (včetně kreditového systému) a realizace těchto inovovaných studijních programů; 
spolupráce škol s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti zabývajícími se vzděláváním na 
vysokých školách při přípravě a realizaci inovovaných studijních programů. 

PpB – „Rozvoj učitelských studijních programů“ (zkvalitnění a realizace studijních programů učitelů 
počátečního a dalšího vzdělávání; zkvalitnění a realizace programů pedagogické způsobilosti pro absolventy 
vysokoškolských programů nepedagogického zaměření) 

PpC – „Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách“ (zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky 
dalšího vzdělávání na vysokých školách) 

PpD – „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje“ (tvorba a realizace programů dalšího 
vzdělávání pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje) 

Celkový rozpočet na administraci GS 3.2 činí 8 576 tis. Kč. Na administraci bylo KP 
uvolněno celkem 3 295 tis. Kč. Ze zdrojů RF MŠMT (před r. 2004) byla KP proplacena jedna 
žádost o platbu ve výši 438 tis. Kč. Do RF bylo převedeno za administraci GS 3.2 celkem 
1 113 tis. Kč. Celkem bylo za grantové schéma 3.2 převedeno do RF 51 202 tis. Kč. 

Priorita 5 Technická pomoc 

Opatření 5.1 podpora řízení, implementace, monitorování a kontroly operací OP RLZ 
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Opatření 5.2 ostatní oprávněné činnosti 

V rámci technické pomoci v roce 2005 se realizovaly následující projekty:  
Opatření 5.1: Zajištění a organizace Koordinační skupiny MŠMT pro programy z ESF, 

Zajištění věcného hodnocení GS, NP a SP v rámci opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ, Technické 
zajištění řízení a implementace opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ, Seminář o kontrole v rámci ESF 
pro pracovníky implementační struktury MŠMT, Poradenství k systému Technické pomoci, 
Zvyšování jazykových kompetencí pracovníků implementační struktury MŠMT. 

Opatření 5.2: Informační a propagační činnost MŠMT jako ZS pro opatření 3.1 a 3.2, 
Semináře k opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ pro veřejnost, Studie zaměstnatelnosti absolventů 
vysokých škol, Studie o využití výzkumu a vývoje pro podporu znalostní ekonomiky v ČR, 
Zvyšování odborných znalostí a dovedností pracovníků implementační struktury MŠMT 
prostřednictvím účasti na odborných seminářích a výměnou zkušeností s ostatními členskými 
státy EU, Informační a propagační činnost MŠMT jako ZS pro opatření 3.1 a 3.2 OP RLZ II. 
 

2.10 Program podpory vzdělávání 
národnostních menšin a multikulturní 
výchova 
Schválený rozpočet na rok 2005 činil 29 635 tis. Kč, rozpočet po změnách 17 699 tis. 

Kč, skutečnost činila 12 288,51 tis. Kč, plnění 69,43 %, meziroční index 2005/2004 činil 
108,40. Do rezervního fondu bylo převedeno 5 390,59 tis. Kč. 

Skutečnost roku 2004 činila 11 336,02 tis. Kč, do rezervního fondu bylo převedeno 
7 030 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 124,75.  

Skutečnost roku 2003 činila 9 087,10 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 58,18.  

Rozpočtovým opatřením MF č. 14/73 716/2005-142 ze dne 26.7.2005 byla převedena 
částka 1 936 tis. Kč z kapitoly 333 MŠMT do kapitoly 334 MK pro realizátora projektu 
„Seminář pro pedagogy k výuce o holocaustu“ Památník Terezín, jehož je MK zřizovatelem. 
Na základě usnesení Rozpočtového výboru PSP ČR č. 625 ze dne 7.9.2005 byl proveden 
přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 333 ve výši 10 000 tis. Kč do závazného 
ukazatele „program podpory projektů integrace rómské komunity“ rozpočtovým opatřením 
MF č. 14/92 660/2005-142 z 26.9.2005. 

V Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní 
výchovy byly poskytnuty prostředky na 54 projektů. Tento dotační program je tématicky 
zaměřen na jazykové, společenské, kulturní a další vzdělávací aktivity pro děti a mládež 
příslušníků národnostních menšin. Podpora je též orientována na školy s významným 
zastoupením žáků z etnických minorit a na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů. Aktivity 
v rámci tohoto programu směřují k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti.  

Na krajské úřady bylo zasláno 1 269 tis. Kč, v prosinci 2005 vráceno 19,9 tis. Kč, 
skutečně využito 1 249,10 tis. Kč. Prostředky byly přiděleny např v Moravskoslezském kraji 
základním školám s polským jazykem vyučovacím, v Jihomoravském a Středočeském kraji 
na projekty „Žijeme spolu už 15 let“a „Už 15 let učíme v našich školách děti cizinců“.  
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2.11 Program podpory projektů integrace 
příslušníků rómské komunity 
Schválený rozpočet na rok 2005 byl stanoven ve výši 14 700 tis. Kč, rozpočet 

po změnách činil 24 688 tis. Kč, skutečnost činila 21 308,47 tis. Kč, plnění 86,31 %, 
meziroční index 2005/2004 činil 104,43. Do rezervního fondu bylo k 31.12.2005 převedeno 
3 109,93 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 20 404,11 tis. Kč, plnění 82,67 %. Do rezervního fondu 
bylo k 31.12.2004 převedeno 4 273 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 106,45. 

Skutečnost roku 2003 činila 19 167,83 tis. Kč.  

V rámci tohoto závazného ukazatele jsou dotovány projekty z: 

 Programu podpory integrace rómské komunity. Tematické okruhy tohoto programu jsou 
zaměřeny na vzdělávací aktivity pro rómské děti, jejich rodiče a pedagogy od 
předškolního vzdělávání přes vzdělávání na základních školách, úspěšný přechod těchto 
dětí do středního vzdělávání a volbu povolání až po podporu rómských studentů na 
středních školách. Program je vyhlašován v souladu s nařízením vlády ČR č. 98/2002 Sb., 
kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace Rómů. Na krajské úřady bylo 
poskytnuto celkem 3 139,40 tis. Kč, největší objem byl určen pro školy Jihomoravského 
a Ústeckého kraje.  

 Programu podpory rómských žáků na středních školách. Tyto prostředky jsou určeny 
především na úhradu nákladů spojených s úplatou za vzdělávání, stravování, ubytování, 
cestovného, školních potřeb, ochranných pomůcek pro rómské žáky a studenty, kterým 
způsobují náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním značné 
potíže. Na krajské úřady bylo poskytnuto celkem 10 883,3 tis. Kč pro školy všech krajů, 
největší objem byl určen pro školy Ústeckého a Moravskoslezského kraje.  

 

2.12 Zajištění přípravy na krizové situace 
podle zákona č. 240/2000 Sb. 
Schválený rozpočet na rok 2005 činil 400 tis. Kč, rozpočet po změnách 400 tis. Kč, 

skutečnost vykázána nebyla. 

Podle usnesení vlády ČR č. 112 ze dne 4.2. 2004 o Komplexní koncepci vládního 
utajeného spojení byly určeny finanční prostředky na zajištění vybudování systému na MŠMT 
ve výši 400 tis. Kč. Čerpání nebylo možné uskutečnit, neboť projekt, jehož gestorem je MV, 
se o 1 rok opozdil. Projekt bude realizován v roce 2006. 

Skutečnost za rok 2004 činila 206,24 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 223,93. 
Skutečnost za rok 2003 činila   92,10 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 87,71. 

 

2.13 Státní informační politika ve vzdělávání  
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Schválený rozpočet výdajů SIPVZ na rok 2005 činil 1 250 828 tis. Kč v členění na 
běžné výdaje 1 250 628 tis. Kč a kapitálové výdaje 200 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 
1 249 774 tis. Kč v členění na projekty SIPVZ ve výši 1 233 654 tis. Kč (v tom: 1 192 242 tis. 
Kč běžné výdaje a 41 412 tis. Kč kapitálové výdaje) a na Školský vzdělávací a informační 
portál (ŠVIP) ve výši 16 120 tis. Kč (v tom: 13 570 tis. Kč běžné výdaje a 2 550 tis. Kč 
kapitálové výdaje).  

Skutečnost roku 2005 byla vykázána ve výši 1 205 516,59 tis. Kč (v tom: 
1 195 176,59 tis. Kč projekty SIPVZ a 10 340 tis. Kč ŠVIP), plnění 99,46 %, převod do 
rezervního fondu ve výši 43 026,20 tis. Kč (v tom: 37 246,20 tis. Kč projekty SIPVZ a 5 780 
tis. Kč ŠVIP), tj. celkem 1 248 542,79 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 byla vykázána ve výši 1 268 460,24 tis. Kč, převod 
do rezervního fondu činil 11 300 tis. Kč, tj, celkem 1 279 760,24 tis. Kč, plnění na 101,42 %. 
Ve skutečných výdajích jsou obsaženy prostředky na projekty ve výši 1 263 398,24 tis. Kč 
a prostředky na ŠVIP ve výši 5 062 tis. Kč. Překročení rozpočtu nad 100 % bylo zdůvodněno 
zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 29 476 tis. Kč. Rozpočet na projekty uspořen 
nebyl, v rezervním fondu zůstávaly prostředky z úspor roku 2003 ve výši 1 900 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2003 byla vykázána v celkové výši 1 661 678,41 tis. Kč běžných 
výdajů, plnění na 102,01 %. Překročení rozpočtu nad 100 % bylo způsobeno zapojením 
mimorozpočtových zdrojů - z rezervního fondu byly uvolněny na SIPVZ finanční prostředky 
ve výši 65 939 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo k 31.12.2003 převedeno 31 403 tis. Kč.  

Financování SIPVZ vychází z Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání, 
schválené usnesením vlády ČR č. 351 ze dne 10.4.2000 a navazujících dokumentů, především 
usnesení vlády ČR č. 244 ze dne 14.3. 2001 o plánu I. etapy Realizace státní informační 
politiky ve vzdělávání a usnesení vlády ČR č. 904 ze dne 12.9.2001, kterým byl schválen 
Plán II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání. Realizace programů 
státní informační politiky ve vzdělávání byla zahájena v roce 2001. Usnesením vlády ČR 
č. 992 ze dne 8.10.2003, o Aktualizovaném plánu II. etapy Realizace státní informační 
politiky ve vzdělávání, byla prodloužena realizace do roku 2006.  

Čerpání rozpočtu v I. etapě Realizace státní informační politiky ve vzdělávání, bylo 
řízeno systémem ISPROFIN a celkový stav o vývoji SIPVZ byl zachycen v Průběžné zprávě  
o plnění plánu realizace SIPVZ do 31.12.2003, která byla projednána ve vládě a bylo vydáno 
usnesení vlády ČR č. 455 ze dne 12.5.2004. 

Klíčové rozhodnutí pro financování II. etapy Realizace státní informační politiky 
ve vzdělávání bylo učiněno usnesením vlády ČR č. 402 ze dne 28.4.2004 o Vyřazení 
některých programů ze systému programového financování ISPROFIN. Tímto usnesením byl 
zachován celkový finanční limit na SIPVZ ve výši 7 358 500 tis. Kč v prodlouženém termínu 
realizace o 1 rok, tj. do 31.12.2006. Dále byly stanoveny celkové finanční objemy na roky 
2004 – 2006 a SIPVZ byla dále realizována jako projekt. 

Současně byla v roce 2004 projednána a schválena ve vládě ČR nová Koncepce 
financování SIPVZ po r. 2005 a vydáno usnesení vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004, které 
vytváří podmínky k přechodu na normativní financování ICT služeb školám a využití 
disponibilních finančních zdrojů do ukončení SIPVZ na podporu tzv. Standardu (věcný, 
finanční normativ, finanční spoluúčast školy) a tzv. Nadstandardu (projekty aktivních škol 
s finanční spoluúčastí školy) a dále až do roku 2010. Přijetím této koncepce byl potvrzen 
finanční plán do 31.6.2006 včetně grantové podpory tzv. nevybaveným školám, tj. de facto 
finanční kompenzace školám, které nebyly zahrnuty v  I. etapě Realizace státní informační 
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politiky ve vzdělávání do programu PIII. – Infrastruktura. Dále toto usnesení vlády uložilo 
využít služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen „KIVS“) a s ukončením 
projektu Internet do škol nabídnout a zajistit tímto způsobem všem školám možnost připojení 
do internetu. 

Na základě usnesení vlády ČR č. 1219 ze dne 21.9.2005, kterým se mění usnesení 
vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004 o způsobu financování služeb KIVS na období 2005 – 2006 
byl rozpočtovým opatřením MF č.j. 14/100 042/2005/142 ze dne 19.10.2005 snížen objem 
finančních prostředků ze státního rozpočtu pro MŠMT o částku 1 054 tis. Kč do kapitoly 338 
Ministerstvo informatiky za vypracování Technického projektu na migraci škol do KIVS 
po ukončení projektu Internet do škol.  
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Usnesením vlády ČR č. 792 ze dne 25.8.2004 byl nastaven pro II. etapu realizace 
SIPVZ následující plán financování: 

(v tis. Kč)  

Projekt 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkem 

Projekt I Informační 
gramotnost      1 664 188 693    239 500 218 605 180 000 204 918 1 033 380

Projekt IIVzdělávací SW a 
informační zdroje  164 182   15 699    120 000 66 439 170 828 175 335    712 483

Projekt III 
Infrastruktura  149 999 1 613 927 1 328 197 962 650 724 864 0 4 779 637

Přímá a grantová podpora 
vybavenosti dosud 
nevybavených škol 

0 0               0   0 170 136 620 171 790 307

Projekt IV 
Koordinační centrum    12 936 6 657      7 100 3 000 5 000 8 000      42 693

Celkem   328 781 1 824 976 1 694 797 1 250 694 1 250 828 1 008 424 7 358 500
 

Byly vytčeny cíle „zajistit do konce roku 2004 vytvoření metodických pokynů 
zajišťujících  transparentní proces rozdělování finančních prostředků školám a jejich efektivní 
využití a převést v letech 2005 a 2006 do rozpočtu kapitoly 338 MI prostředky na pokrytí 
nákladů  připojení dosud nevybavených škol od 1.1.2005 a škol vybavených v rámci I.etapy 
SIPVZ od 1.9.2005 a to v rámci dodávky komunikačních služeb pro orgány veřejné správy“ . 

Pro rok 2005 byl zahájen přechod k normativnímu financování tj. poskytování dotace 
na ICT služby školám normativem na žáka. Normativ obsahoval jako taxativní podmínku 
jeho poskytnutí finanční spoluúčast školy na příslušný program SIPVZ. Zodpovědnost za 
použití takto stanovených a vyčleněných finančních prostředků na SIPVZ převzal ředitel 
školy. Školy byly normativem se spoluúčastí rozděleny do dvou základních skupin na tzv. 
nevybavené a na tzv. vybavené z projektu Internet do škol. Byl vypracován Metodický pokyn 
č.j. 27 419/2004-55 – Standard ICT služeb a ICT plán (tzv. věcný standard ICT služeb do r. 
2006) a byly vytvořeny metodické pokyny na čerpání rozpočtu SIPVZ v roce 2005.  

Z původního rozpočtu na ICT Standard v objemu 380 000 tis. Kč v běžných 
výdajích bylo vyčerpáno 371 209 tis. Kč. 369 241,26 tis. Kč bylo alokováno dotacemi a 
1 967,58 tis. Kč na úhradu smluvních vztahů zejména v oblasti tvorby a provozu modulů 
vzdělávací úrovně „P“. Rozpočet kapitálových výdajů v objemu 29 412 tis. Kč byl v rámci 
poskytnutých dotací školami prakticky vyčerpán – 28 346 tis. Kč.   

Z původního rozpočtu na ICT Nadstandard v objemu 90 000 tis. Kč v běžných 
výdajích bylo vyčerpáno 75 896 tis. Kč. 74 695,5 tis. Kč bylo alokováno dotacemi a 1 200,5 
tis. Kč na úhradu smluvních vztahů. Rozpočet kapitálových výdajů v objemu 11 500 tis. Kč 
byl v rámci poskytnutých dotací školami prakticky vyčerpán – 11 405 tis. Kč.  

Projekt Internet do škol a KIVS - cílem tohoto projektu bylo zabezpečit poskytování 
komplexních služeb Informační a komunikační infrastruktury (IKI) na školách a sledovat a 
kontrolovat rozsah a kvalitu takto poskytovaných služeb.  

Dne 14.12.2001 byla mezi MŠMT a Generálním dodavatelem uzavřena První dílčí 
smlouva o realizaci veřejné zakázky, která určila počet realizovaných dodávek, příslušné 
počty pasivních portů sítí LAN a Standardních klientských pracovišť celkem na 3 620 
základních, středních a dalších školách. Návazně na smlouvu s GD byla dne 4.1.2002 
uzavřena smlouva na poskytování vybraných služeb kontroly a řízení kvality při budování 
a provozu komunikační a informační infrastruktury pro školy mezi MŠMT a Generálním 
auditorem. Na základě této smlouvy prováděl GA kontrolu a řízení kvality při budování 
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a aktivaci služeb i při provozu a dodávce služeb GD. 

Celý projekt byl ukončen v roce 2005 na základě dodatků ke smlouvám s GD 
z 18.5.2004, které řešily všechny zásadní blokace v tomto projektu z I. etapy realizace SIPVZ. 
Rozhodný termín ukončení provozu projektu 31.8.2005 byl dodržen. V souladu s výše 
uvedenými dodatky byly školám ze strany GD předloženy alternativní smlouvy na další 
služby a smlouva na předání majetku využívaného školami zapojenými do tohoto projektu. 
Činnost GA byla ukončena k 31.8.2005 na základě výpovědi smlouvy z MŠMT. Závěrečnou 
zprávu k projektu vypracoval GA a byla projednána v poradě vedení MŠMT.  

Na základě Dodatku č. 4 a 6 k prováděcí smlouvě na služby KIVS a podle 
vypracovaného Technického projektu připraveného ve spolupráci s MI a Migračního projektu 
vypracovaného pro MŠMT  Poskytovatelem služeb KIVS se uskutečnila vlastní migrace škol 
do KIVS v období od 09 – 12/2005.  

Z původního rozpočtu v objemu 717 242 tis. Kč v běžných výdajích bylo vyčerpáno  
705 060 tis. Kč. Z tohoto objemu 40 682 tis. Kč bylo alokováno dotacemi a 664 378 tis. Kč 
použito na úhradu smluvních vztahů. Rozpočet kapitálových výdajů v objemu 500 tis. Kč byl 
v rámci poskytnutých dotací školami prakticky vyčerpán – 419 tis. Kč.  

Koordinační centrum (program SIPVZ, PIV) 
Činnost koordinačního centra byla v roce 2005 zaměřena především na vytváření 

nových produktů pro program PI, tvorbu ŠVIP, provoz, upgrade a atestaci informačního 
systému e-gram včetně evaluačního webu, tvorbu informačního systému pro podporu 
dotačního řízení a kontrolní činnost, vytvoření technického a migračního projektu škol 
z projektu Internet do škol do KIVS. 

K zajištění těchto činností byl pro rok 2005 schválen rozpočet ve výši 5 000 tis. Kč. 
Vyčerpáno za rok 2005 bylo 2 842 tis. Kč. Z tohoto objemu činí mzdové náklady na Dohody 
o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti 1 278,5 tis. Kč. 

Školský vzdělávací portál 

V rámci SIPVZ byl pověřen ÚIV prováděním Školského informačního vzdělávacího 
portálu, který představuje základní internetové prostředky, které budou poskytovat informační 
a vzdělávací služby učitelům, žákům, studentům, managementu vzdělávacích institucí 
i veřejnosti. V  roce 2005 se jedná o realizaci pilotního provozu. Na tento úkol byl vyčleněn 
rozpočet běžných výdajů ve výši 16 120 tis. Kč, z této částky bylo 2 550 tis. Kč převedeno do 
kapitálových výdajů, běžné výdaje činily 7 790 tis. Kč, celkem 10 340 tis. Kč a do rezervního 
fondu bylo převedeno 5 780 tis. Kč. 

 

2.14 Výdaje na odstraňování následků 
nepředvídaných přírodních katastrof 
V rozpočtu kapitoly 333 MŠMT na rok 2005 nebyl pro programové financování 

závazný ukazatel „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi 2002“ stanoven. 
Financování akcí probíhalo z prostředků státního rozpočtu v programu 233 310 Rozvoj  
a obnova MTZ UK v Praze na akcích:  

UK MFF-Odstranění povod. škod-budova MFF UK Karlín 2.etapa         6 144 tis. Kč 
UK MFF-Odstranění povod. škod-výst. pavilonu kryogenní techniky    22 631 tis. Kč 
UK KaM-Odstranění povod. škod-kolej a menza 17.listopadu               55 716 tis. Kč 
celkem UK                                                                                                84 491 tis. Kč 
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Nečerpané prostředky na odstraňování škod způsobených povodněmi 2002, vložené 
v roce 2003 do rezervního fondu MŠMT byly v průběhu roku 2005 převedeny rozpočtovým 
opatřením schváleným Rozpočtovým výborem PSP ČR do rozpočtu programu, kde byly 
spotřebovány částečně na pokrytí výdajů výše uvedených akcí a částečně byly použity na 
financování akcí ostatních. Tím bylo kompenzováno použití rozpočtových prostředků na 
financování „povodňových“ akcí v předchozím roce. 

Z rozpočtu Evropské unie ani od Evropské investiční banky nebyly do programového 
financování kapitoly MŠMT žádné finanční prostředky přijaty. 

 

2.15 Mezinárodní konference a další odborné 
akce 
Schválený rozpočet na rok 2005 činil 3 885 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 885 tis. 

Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 3 601,31 tis. Kč, plnění 92,70 %, meziroční index 
2005/2004 činil 139,21. Do rezervního fondu bylo převedeno 297 tis. Kč.  

Skutečnost roku 2004 činila 2 587 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 89,27. 
Skutečnost roku 2003 činila 2 898 tis. Kč, meziroční index 2003/2002 činil 161.  

V byly roce 2005 v této oblasti stanoveny závazné ukazatele: 

Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ve výši 3 885 tis. Kč, z toho: Seminář 
Matra  ve výši 500 tis. Kč, Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách ve spolupráci 
s Radou Evropy ve výši 600 tis. Kč a Seminář Lisabonská konference ve výši 500 tis. Kč  

Ve skutečnosti k 31.12.2005 byly prostředky čerpány na Seminář Matra ve výši 
247,09 tis. Kč, plnění 49,42 %, v tom 210 tis. Kč výdaje na seminář a 37,09 tis. Kč cestovné, 
do rezervního fondu bylo převedeno 290 tis. Kč. Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích 
reformách ve spolupráci s RE ve výši 600,00 tis. Kč, plnění 100 %, a Seminář Lisabonská 
konference v celkové výši 705,10 tis. Kč, plnění 141,02 %. Grantem Evropské komise bylo 
do rezervního fondu poskytnuto 353 tis. Kč na zabezpečení semináře Lisabonská konference, 
tudíž překročení rozpočtu u tohoto závazného ukazatele bylo plně kryto použitím 
mimorozpočtového zdroje.  

Náplní mezinárodních konferencí a seminářů v roce 2005 byly tématiky základního 
a speciálního školství, tématika nežádoucích a patologických jevů ve školství a dále 
záležitosti evropské integrace. Mezinárodní konference a semináře v působnosti MŠMT byly 
zajišťovány Domem zahraničních služeb – např. Mezinárodní seminář „Škola pro všechny, 
Mezinárodní seminář k hudebnímu vzdělávání nevidomých, Pedagogickým muzeem  
J. E. Purkyně – např. Mezinárodní seminář „Duchovní revoluce v srdci Evropy“, Českou 
školní inspekcí – např. „Mezinárodní seminář k efektivní diagnostice vzdělávacích potřeb 
pracovníků, Centrem pro studium vysokého školství – semináře v rámci programu Socrates, 
Národním institutem dětí a mládeže – např. „Moderní technologie ve vzdělávání mládeže“.  
 

2.16 Integrace cizinců a výuka českého 
jazyka pro azylanty  

• Bezplatná příprava dětí azylantů 

Ve schváleném rozpočtu v roce 2005 nebyla výše závazného ukazatele Bezplatná 
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příprava dětí azylantů samostatně stanovena, rozpočet po změnách činil 15 226 tis. Kč, 
skutečnost činila 14 522 tis. Kč, plnění 95,38 %. Do rezervního fondu bylo převedeno 704 tis. 
Kč. Rozpočtové prostředky byly převedeny v průběhu roku úpravami rozpočtu v rámci 
kapitoly 333. Nejvýznamnější úprava (č.j. 23 389/2005-45) znamenala přesun 15 226 tis. Kč 
prostředků pro rozvojový program MŠMT „Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků 
s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území České republiky a 
bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného 
členského státu EU“. 

V rámci tohoto rozvojového programu byly hrazeny projekty pro regionální školství. 
Zabezpečení povinné školní docházky dětí azylantů a účastníků řízení o udělení azylu je 
součástí mezinárodních úmluv, k nimž ČR přistoupila. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu  
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
(zákon o azylu), ukládá MŠMT zajistit podmínky pro vzdělávání žadatelů o azyl. Zajištění 
bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka 
ukládá § 20 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).  

Finanční prostředky jsou určeny na zvýšené náklady vyplývající z pracovněprávních 
vztahů, zvýšené výdaje na školní potřeby a učebnice, učební pomůcky, další vzdělávání 
pedagogických pracovníků a činnosti související s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, 
pokud ke vzniku těchto nákladů a výdajů došlo v souvislosti s vymezenými činnostmi.   

Pro tento program bylo přiděleno 14 760 tis. Kč základním školám ve 12 krajích 
prostřednictvím krajských úřadů. Skutečně bylo využito 14 522 tis. Kč. Nejvyšší přidělené 
částky byly poskytnuty základním školám Jihomoravského kraje (5 414 tis. Kč) 
a Středočeského kraje (5 028 tis. Kč). Kraj Vysočina zjistil, že nesplňuje podmínky programu 
a finanční prostředky v plné výši (238 tis. Kč) v průběhu roku vrátil. Finanční prostředky 
nepožadovalo Hlavní město Praha a Karlovarský kraj.  

• Podpora integrace cizinců a běženců na území ČR 

Na projekty podpory integrace cizinců a běženců na území ČR nebyly finanční 
prostředky ve schváleném rozpočtu samostatně stanoveny, rozpočet po změnách činil 4 950 
tis. Kč, skutečnost činila 4 217,84 tis. Kč, plnění na 85,21 %.  

Občanským sdružením byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 1 389 tis. Kč, 
např. občanskému sdružení SOZE ve výši 1 038 tis.Kč na kurzy českého jazyka pro azylanty. 
Dále finanční prostředky obdržely občanská sdružení: Asociaci trenérů sociálně 
psychologického výcviku Praha, Humanita Afrika Praha, Most pro lidská práva Chrudim, 
multikulturní centrum Praha. Na projekty vysokých škol bylo poskytnuto 341 tis. Kč, na 
krajské úřady bylo převedeno 220 tis. Kč.  
 

2.17 Zahraniční aktivity 
Členění zahraničních aktivit uvádí následující tabulka: 
                                                                                                                      v tis. Kč 

 
Organizace 

 
Zahraniční pracovní cesty v r. 2005 

 
Ostatní zahraniční aktivity v r. 2005 Zahraniční 

aktivity celkem

 z rozpočtu 
kapitoly 333 

z ostatních 
zdrojů * 

Celkem z rozpočtu 
kapitoly 333 

z ostatních 
zdrojů * 

Celkem  

Vlastní úřad 
ministerstva 11 832,00 0,00 11 832,00 48 318,00 0,00 48 318,00 60 150,00

VVŠ 248 716,00 133 946,00 382 662,00 184 473,00 229 441,00 413 914,00 796 576,00
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PŘO  254,43 0,00  254,43 54,65 278,89 333,54  587,97

OPŘO                  5 795,92 1 730,44 7 526,36  749,58 170,81  920,39 8 446,75

Ost. OSS (ČŠI + 
VSC) 4 337,19 0,00 4 337,19 0,00 0,00 0,00 4 337,19

Celkem 270 935,54 135 676,44 406 611,98 233 595,23 229 890,70 463 485,93 870 097,91

*V ostatních zdrojích jsou uvedeny finanční prostředky  od zahraničních organizací, ÚSC a z darů. 
 

• Vlastní úřad ministerstva  

Zahraniční pracovní cesty se uskutečnily v rámci plnění závazků vyplývajících 
ze smluv, jimiž je MŠMT vázáno a v souvislosti s úsilím resortu o aktivní účast ČR v procesu 
evropské spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, mládeže, tělovýchovy a sportu. 
Významnou součástí bylo plnění povinností vyplývajících z  členství ČR v Evropské unii.  

Finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity byly použity k úhradě členských 
příspěvků mezinárodním organizacím – např. Evropskému středisku pro cizí jazyky, 
Evropskému fondu mládeže, WADA, OECD/IMHE, EUN a dalších vkladů a příspěvků 
mezinárodním organizacím. Dále byly finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity např. 
použity k financování samostatného projektu Pirna, k financování projektu stipendia studentů 
ČR v zahraničí, dále k finančnímu zabezpečení projektu financování lektorátů českého jazyka 
v zahraničí, nákladů na podporu mezinárodních smluv a k finančnímu zabezpečení dalších 
ostatních zahraničních aktivit. 

• Veřejné vysoké školy 
 
Zahraniční pracovní cesty zahrnují služební cesty pracovníků na partnerských 

institucích v zahraničí, služební cesty v rámci mezinárodních programů a služební cesty 
na mezinárodní konference, spec. kurzy, semináře a školení. Tyto cesty byly velkým 
přínosem pro rozšíření vědomostí akademických pracovníků, pro získání zkušeností s novými 
studijními metodami, pro rozšíření mezinárodních vztahů a pro dobré prezentace 
akademických a vědeckých pracovníků v zahraničí. Tyto zahraniční zkušenosti daly možnost 
zkvalitnit výuku, zejména na nových programech vyučovaných v cizím jazyce, vyjednat 
spolupráci při uspořádání různých mezinárodních festivalů a konferencí a připravit 
pracovníky k vedení seminářů a přednášek nejen v ČR, ale i v zahraničí. Krátkodobé i 
dlouhodobé pobyty byly především zaměřeny hlavně na získání nových znalostí a kontaktů se 
zahraničními partnery a studenti doktorských studijních programů se mohli zúčastnit 
zahraničních konferencí a sympozií, kde prezentují vědecké výsledky získané v rámci studia. 

Zahraniční aktivity se realizovaly především v rámci různých grantů a mezinárodních 
programů Socrates, Leonardo, CEEPUS, Aktion, Ingo(LA), Kontakt. V menším počtu 
prostřednictvím partnerských smluv se zahraničními univerzitami jako součást kvót 
a konkurzů nebo na základě individuálních kontaktů. 

• OPŘO, ČŠI a VSC 

Zahraniční pracovní cesty byly zaměřeny především na aktivity Evropské unie, ETF, 
ESF, CEDEFOP, Britské rady apod. a evropských konferencí týkajících se uvedených oblastí. 
Dále byly zahraniční pracovní cesty zaměřeny k projektům Leonardo da Vinci, Socrates, 
Mládež, Aktion  a Arion. Zahraniční pracovní cesty Centra pro studium vysokého školství se 
převážně týkaly účasti na mezinárodních konferencích, workshopech, seminářích a 
podobných aktivitách. Náklady na zahraniční pracovní cesty byly uhrazeny v souladu s jejich 
plány.    
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Finanční prostředky na ostatní zahraniční aktivity představují především členské 
příspěvky v mezinárodních organizacích a institucích – např. OECD, ASLIB, EAGLE, 
IATUL, ISSN, OUEROPEN. MŠMT zajišťuje prostřednictvím Ústavu pro informace ve 
vzdělávání účast ČR v pravidelných aktivitách OECD, EURYDICE, IEA a mnoha projektech, 
které mají charakter krátkodobější. Většina aktivit je zaměřena na standardizovaný sběr 
kvantitativních a kvalitativních aktivit. 

 

2.18 Zálohové platby 
Zálohové platby na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru  

v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích a veřejných vysokých školách 
v roce 2005 dosáhly celkové výše 39 245 tis. Kč. 

Zálohové platby neinvestičního charakteru 

Jedná se především o akce zálohované koncem roku 2005, které však v roce 2005 
nebyly provedeny, např. zálohy na materiál, služby, leasing, telefon, akce pro studenty. 

Zálohové platby investičního charakteru  

Tyto platby byly vynaloženy na zajištění stavebních prací, rekonstrukci budov, stroje 
a zařízení, přístroje, projektové dokumentace, zřízení laboratoří, telefonní ústředny, plynové 
kotelny, software apod. 

Přehled zálohových plateb na dodávky a práce v roce 2005 uvádí následující tabulka: 
   v tis. Kč

Organizace zálohové platby Celkem 
 neinvestiční investiční  

vlastní úřad MŠMT 0,00 0,00 0,00
VVŠ 21 701,00 16 081,00 37 782,00
OPŘO  1 020,82 0,00 1 020,82
Ost. OSS (ČŠI + VSC) 17,64 0,00 17,64
RgŠ za PŘO 424,24 0,00 424,24

Celkem 23 163,70 16 081,00 39 244,70

 

2.19 Soutěže 
Schválený rozpočet na rok 2005 na soutěže v odboru pro mládež činil 29 666 tis. Kč, 

rozpočet po změnách 29 681 tis. Kč, skutečnost byla vykázána ve výši 29 680 Kč, plnění 
100 %, meziroční index 2005/2004 činil 102,69%. 

Skutečnost roku 2004 činila 28 903 tis. Kč, meziroční index 2004/2003 činil 101,87. 

Skutečnost roku 2003 činila 28 371,97 tis. Kč. 

Při vyhlašování soutěží postupuje ministerstvo v souladu s vyhláškou č. 55/2005 Sb.,  
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.  

Prostředky odboru pro mládež byly použity na soutěže a přehlídky organizované 
krajskými úřady, resp. školami 24 682 tis. Kč, akciovými společnostmi 1 704 tis. Kč, obecně 
prospěšnými společnostmi 360 tis. Kč, občanskými sdruženími 1 858 tis. Kč, vysokými 
školami 937 tis. Kč a ostatními NNO 139 tis. Kč. V oblasti PŘO regionálního školství byly 
prostředky použity zejména na zabezpečení soutěží pro handicapovanou mládež, např. 
Mezinárodních sportovních her pro zrakově postiženou mládež, Brno-2004. 
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Celkově bylo z rozpočtu MŠMT podpořeno 39 celostátních soutěží vyhlášených 
MŠMT na školní rok 2004/2005, které byly pořádány v několika postupových kolech, 29 
soutěží, u nichž je MŠMT spoluvyhlašovatelem. 85 dalších soutěží MŠMT doporučilo 
uskutečnit, ale finančně se nepodílelo. K náročným soutěžím patřily především předmětové 
olympiády a soutěže pro zdravotně postižené.  

V rozpočtu na soutěže byla zahrnuta i částka 800 tis. Kč na zabezpečení mezinárodní 
soutěže Grand Prix Chemique 2005, která je určena studentům odborných chemických škol 
z evropských zemí. Soutěže zabezpečovala VŠCHT Praha po organizační stránce, která se na 
soutěži podílela i finančně. Z rozpočtu MŠMT na soutěže byla zabezpečena účast zástupců 
České republiky na řadě mezinárodních soutěžích v zahraničí, na nichž byla získána řada 
významných ocenění.  

 

2.20 Správní poplatky 
MŠMT vede evidenci o správních poplatcích na bankovním účtu ČNB s předčíslím 

3711 „Poplatky správní – MŠMT". K 31.12.2005 byly na tento účet přijaty správní 
poplatky v celkové výši 329 tis. Kč, v tom:  

 správní poplatky v celkové výši 204 tis. Kč, které jsou předepisovány podle vyhlášky 
MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů 
o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Správní poplatek za jednu pracovní činnost byl 
stanoven ve výši 200 Kč. Pro platbu těchto správních poplatků je též využívána možnost 
úhrady formou kolků ve výši 200 Kč pro jednu činnost.  

 správní poplatky v celkové výši 125 tis. Kč, které jsou spojeny s každým přijetím žádosti 
o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola, jsou 
stanoveny v sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, v položce 22 e). Správní poplatek určený pevnou částkou 25 tis. Kč 
je splatný při přijetí žádosti ministerstvem. Platby se provádějí bankovním převodem, 
nebo prostřednictvím poštovní poukázky. 

K 31.12.2004 byly na tento účet přijaty správní poplatky ve výši 294,80 tis. Kč. 
K 31.12.2003 byly na tento účet přijaty správní poplatky ve výši 221,20 tis. Kč. 
 

3. Výsledky kontrolních akcí provedených 
v roce 2005 
 

3.1 Výsledky externích kontrol 
V roce 2005 prováděl na MŠMT kontroly Nejvyšší kontrolní úřad, dále Ministerstvo 

práce a sociálních věcí, jako Řídící orgán Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. 
 

3.1.1 Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu 
P.č
. Kontrolní akce Zahájení 

kontroly 
Ukončení 
kontroly 

Ned. 
A/N Přijatá opatření Projednání 

ve vládě 

1. 
 
04/14 Financování výstavby víceúčel. 
          zařízení v obci Bublava 
 

6/2004 8/2004 
KZ 8.12.2004 A X 16.3.2005 

UV č. 305/2005 
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2. 
04/10  Prostředky státního rozpočtu  
určené k financování   výdajů Národního 
programu rozvoje  sportu pro všechny 

5/2004 11/2004 
KZ 16.12.2004 A 

-   Upravena metodika      
financování programů 

-  Upraveno „ Rozhodnutí    
o přidělení dotace“ 

16.3.2005 
UV č. 310/2005 

3. 05/03 Hospodaření ČŠI s majetkem státu a 
finančními prostředky 1/2005 7/2005 

KZ 20.10.2005 A 

-  Důslednější průběžná   
kontrola investičních akcí 

-  Úprava systému vnitřní 
kontroly 

11.1.2006 
UV č. 46/06 
 

KZ – kontrolní závěr NKÚ 
UV – usnesení vlády ČR 

V průběhu roku 2005 byly přijetím Kontrolního závěru ukončeny na MŠMT 
2 kontrolní akce z roku 2004. Ke všem ukončeným akcím byla přijata vnitřní opatření, která 
byla projednána ve vládě ČR. 
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3.1.2 Ostatní vnější kontroly 

Kontrola provedená Ministerstvem práce a sociálních věcí byla uzavřena Protokolem 
č.j.: 2005/201. Zjištěny byly pouze drobné nedostatky, spíše administrativního charakteru.  

Ke všem zjištěným nedostatkům byla přijata nápravná opatření.  
 

3.2 Výsledky veřejnosprávních kontrol 
Veřejnosprávní kontroly byly v roce 2005 prováděny podle Plánu kontrolní činnosti, 

který projednala porada vedení dne 8.2.2005 pod č.j. 11 980/05 - M1. Kontroly byly 
zaměřeny celkem do 8 oblastí. 

 
3.2.1 Kontrola hospodaření s prostředky SR v oblasti vědy a výzkumu 

V roce 2005 byly ukončeny kontroly celkem u 8 kontrolovaných subjektů. Z toho 6 
VVŠ (Masarykova univerzita Brno, Jihočeská univerzita České Budějovice, Ostravská 
univerzita Ostrava, Technická univerzita Liberec, Česká zemědělská univerzita Praha, 
Janáčkova akademie múzických umění Brno), dále Asociace inovačního podnikání ČR 
a CESNET, zájmové sdružení právnických osob. 

Nejčastěji zjišťované nedostatky: 

 nedostatky v závěrečných zprávách o řešení výzkumných záměrů (stručné ekonomické 
vyhodnocení), 

 neúplné účetní doklady.  
 

Celkový počet 
kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč) 

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků  
/ % z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

8 731 438 2 6/75 24 894/3,4 

Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 0 

 
Všechny kontrolované organizace včetně MŠMT (odbor programů výzkumu a 

vývoje), u nichž byly zjištěny nedostatky, přijaly k zjištěným porušením nápravná opatření 
spočívající zejména v: 
 zpřesnění požadavku na obsah „Závěrečné zprávy o řešení výzkumného záměru“, 
 doplnění pravidel pro účtování o čerpání nákladů na jednotlivých VVŠ. 

 
3.2.2 Kontrola nakládání s finančními prostředky EU poskytnutými na realizaci 

komunitárních programů v oblasti školství  

Projekty v rámci komunitárních programů jsou realizovány různými subjekty (veřejné 
vysoké školy, střední školy různých zřizovatelů, základní školy i soukromé subjekty). 
Kontrola byla zvolena průřezově a týkala se konečných uživatelů. Kontrolovány byly 
program Socrates (podprogramy Erasmus, Komenius a Grundtvig) a program Mládež. 
Zkontrolováno bylo 7 subjektů, z toho 4 veřejné vysoké školy (Česká zemědělská univerzita 
Praha, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Vysoká škola umělecko-průmyslová 
Praha a Univerzita Karlova Praha), 2 nestátních neziskové organizace (Nadační fond Helping 
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Hands Praha, PROTEBE o.s. Praha) a Česko-italské jazykové gymnázium Praha. 

Nejčastěji zjišťované nedostatky: 

 pouze ojediněle drobné administrativní nedostatky.  

Celkový počet 
kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis. EUR) 

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků 
 / % z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky(tis. EUR)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

7 330,7 0 6/100,00 0 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 0 

 
Vzhledem k výsledkům zjištění nemusela být přijímána nápravná opatření. 
 

3.2.3 Kontrola účelových dotací poskytnutých veřejným a soukromým vysokým 
školám (bez prostředků na vědu a výzkum) 

Kontrola byla provedena u 5 veřejných vysokých škol (Univerzita Karlova – 
Pedagogická fakulta Praha, Česká zemědělská univerzita Praha, Západočeská univerzita 
Plzeň, Vysoká škola chemicko-technologická Praha a Vysoká škola umělecko-průmyslová 
Praha). Zahájena byla kontrola ve VUT Brno. Kontrolováno bylo celkové hospodaření vysoké 
školy i správnost užití účelových dotací.  

Nejčastěji zjišťované nedostatky v čerpání dotací: 

 formální nedostatky ve vedení účetnictví (neúplnost účetních dokladů dle § 11 zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví), 

 nedůsledně oddělené účtování o jednotlivých dotacích v účetnictví škol, 
 nedostatečné zajištění vnitřního kontrolního systému podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole (např. nepřesné stanovení příkazců operací), 
 ve 2 případech (Česká zemědělská univerzita Praha a Západočeská univerzita Plzeň) 

porušení rozpočtové kázně. 
 

Celkový počet 
kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč) 

Počet 
kontrol s 

nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 

% z počtu 
kontrol 

 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

5 898 696 4 1/20 3 788/0,7 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona 
č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

2 
Oznámení FÚ 

 
U veřejných vysokých škol, kde byly zjištěny nedostatky, přijali rektoři vysokých škol 

opatření k nápravě spočívající zejména ve: 

 zlepšení vnitřní řídící kontroly při povolování čerpání nákladů, 
 zpřesnění přeúčtování nákladů mezi fakultami i účelovými zařízeními. 

 
3.2.4 Kontrola hospodaření přímo řízených organizací 

Kontroly byly provedeny u těchto zařízení: DDŠ Šindlovy Dvory (na základě 
podnětu), Diagnostický ústav pro mládež a SVP Brno, Speciální mateřská škola a Speciální 
ZŠ pro žáky s vadami řeči Brno, VÚ Kutná Hora, VÚ a DDŠ Moravský Krumlov, VÚ a SVP 
Klíčov a SVP, Radlická 30, Praha. Kontrola byla zaměřena na hospodaření, na oblast 
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výběrového řízení a prověření fungování vnitřního kontrolního systému.  

 

Nejčastěji zjišťované nedostatky: 

 formální i procesní nedostatky v oblasti realizace výběrových řízení (průkazné nedoložení 
oslovení potenciálních zájemců, časový nesoulad procesních postupů), 

 Nedostatečný nebo nevhodně nastavený vnitřní kontrolní systém (nedoložen vnitřní 
předpis stanovující vnitřní kontrolní systém). 

 

Celkový počet 
 kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč)  

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 
% z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

7 21 800 4 3/42,85,6 2 105/9,6* 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 0 

* vyšší % z kontrolované částky vyplývá z toho, že do nedostatků jsou zahrnuty celé finanční objemy všech 
výběrových řízení, kde bylo zjištěno formální nebo procesní pochybení  

 
Na základě zjištěných nedostatků byla organizacemi přijata nápravná opatření např.: 

 zpřesnění vnitřních předpisů ve vztahu k vnitřnímu kontrolnímu systému, 
 úprava metodiky postupů při vyhlašování výběrových řízení (bude připravena MŠMT). 

 
3.2.5 Kontrola s  prostředky SR tvořícími dotace určené subjektům působícím 

v oblasti tělovýchovy a sportu 

Kontrola byla zaměřena na konečné příjemce dotací s cílem zjistit, zda byla dotace 
užita k účelu, pro který byla poskytnuta a za podmínek, které jsou k použití dotace stanoveny 
právními předpisy a vydanými rozhodnutími o přidělení dotace. 

Kontrola byla provedena celkem u 9 organizací. 

Nejčastěji zjišťované nedostatky:  

 účetní doklady nesplňovaly náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 doklady prokazující čerpání dotace nebyly průkazně označeny číslem rozhodnutí. 

 

Celkový počet 
 kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč)  

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 
% z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

9 7 333 0 9/100,00 0/0,00 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 0 

 
Kontrolované organizace, u kterých byly zjištěny nedostatky, přijaly opatření k jejich 

odstranění. V 1 případě byly odstraněny do doby předání protokolu z kontroly. 

Přijatá opatření tvoří: 

 rozhodnutí označovat základní účetní doklad číslem rozhodnutí o přidělení dotace, 
 další, podrobná kontrola dokladů, které slouží k doložení čerpání nákladů z dotace. 
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3.2.6 Kontrola nakládání s prostředky SR tvořícími dotace určené subjektům 

působícím v oblasti práce s mládeží 

Finanční prostředky státního rozpočtu jsou formou dotací poskytovány nestátním 
neziskovým organizacím, které je v některých případech dále přerozdělují nižším – základním 
článkům (převážně NNO s celorepublikovou a nadregionální působností. V roce 2005 byly 
kontrolovány dotace přidělené konečnému uživateli (celkem 19 případů). Dále byly 
kontrolovány i dotace určené na soutěže dětí a mládeže (Mezinárodní pěvecké centrum, 
Karlovy Vary) a církevní organizace (Diecézní charita, Brno).  

Nejčastěji zjišťované nedostatky: 

 účetní doklady nesplňovaly náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 nezařazení ukončených investic do majetku organizace ve stanoveném termínu.  

Při žádné z prováděných kontrol nebylo zjištěno porušení, které by bylo důvodem 
k plnění oznamovací povinnosti. 

 

Celkový počet 
 kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč)  

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 
% z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

21 29 219 3 18/86 1 039/13,3 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 22 odst. 6 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

0 

 
Ke zjištěným nedostatkům byla přijata nápravná opatření např.: 

 zpracování inventarizace majetku organizace, 
 zpřísnění vnitřní kontroly v organizaci. 

U organizace občanské sdružení Kamarádi byla provedena následná kontrola plnění 
přijatých opatření. 

 
3.2.7 Kontrola a dozor nad výkonem státní správy vykonávané v přenesené působnosti 

krajskými úřady v oblasti školství 

Krajské úřady, u kterých bylo stanoveno provést kontrolu a dozor, stanovilo 
Ministerstvo vnitra v rámci zpracovaného dvouletého plánu kontrol. V roce 2005 se jednalo 
o 8 krajských úřadů (Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, kraj 
Vysočina, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj a Magistrát Hlavního města Prahy). 

Kontroly a dozor byly u všech krajských úřadů prováděny podle jednotného programu 
kontroly z důvodů potřeby analytického vyhodnocení. Standardy kontroly byly vypracovány 
ve spolupráci s odbornými útvary ministerstva. 

Kontrola byla zaměřena do těchto oblastí: rozpočet NIV na vzdělávání, rozpis 
rozpočtu přímých výdajů na konečné příjemce, přidělování prostředků na vzdělávání, 
přerozdělování prostředků z kapitoly 333 na základě žádostí dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., 
přidělování dotací soukromým školám, finanční zúčtování se SR, opatření KÚ přijatá na 
základě výsledků ČŠI, náležitosti vydaných rozhodnutí KÚ, kontrolní činnost v oblasti 
školství.  

 
Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patří zejména: 
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 opoždění při přerozdělování prostředků na přímé náklady ve vzdělávání z kapitoly 333, 
 nedodržování termínů podle závazných zásad MŠMT při tvorbě a rozpouštění rozpočtové 

rezervy.  
 

Celkový počet 
 kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč)  

Počet 
kontrol s 
nedostatky 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 
% z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

8 35 052 567* 8 0/0 22 821/0,07 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 44 odst. 1 
rozpočtových pravidel,  resp. § 22 odst. 3 rozpočtových pravidel územních 
rozpočtů 

1 
(Magistrát Hl.m. Prahy)** 

*   Kontrolovány byly prostředky SR, nikoliv prostředky  kraje u konečných uživatelů 
** Magistrát Hl. m. Prahy podal proti výsledkům kontroly námitky  

Ke zjištěným nedostatků jsou přijímána nápravná opatření např.: 

 ze strany MŠMT – zvýšit závaznost řídících aktů vůči KÚ jejich publikováním ve 
Věstníku vlády pro orgány kraje a obcí, 

 KÚ přijímají vlastní opatření.  
 

3.2.8 Další mimořádné a tématické kontroly 

Mimořádné a tématické kontroly byly zahajovány na základě závažných podnětů nebo 
řádně zdůvodněných požadavků odborů ministerstva. V roce 2005 bylo provedeno celkem 15 
kontrol, z toho na základě: 

1. podnětu – u 2 organizací (AVU Praha, VÚ a DDŠ Buškovice), 
2. požadavku odboru – u 13 organizací.  

Přestože část mimořádných a tematických kontrol byly kontroly státní (nebyly 
kontrolovány pouze finanční prostředky), byly zkontrolovány finanční prostředky v celkové 
výši 146 063 tis. Kč. 

U kontrol šetřených z podnětu bylo na 1 organizaci podáno oznámení Policii ČR, 
u kontrol na základě požadavku odboru bylo na 1 organizaci podáno oznámení Policii ČR 
a FÚ a na 1 organizaci oznámení FÚ. 

 
3.2.8.1 Kontrola čerpání prostředků z Evropských strukturálních fondů 

Prostředky z Evropských strukturálních fondů byly kontrolovány u projektu „Hodina“, 
a to na KÚ Hradec Králové a KÚ Plzeň. V kontrole byli zahrnuti i koneční uživatelé  
(6 základních škol).    

 

Celkový počet 
 kontrol 

Objem zkontrolovaných 
fin. prostředků (tis Kč)  

Počet 
kontrol 
s nedostatk
y 

Počet kontrol 
bez nedostatků / 
% z počtu 
kontrol 
 

Objem prostředků, při jejichž použití 
byly zjištěny nedostatky (tis. Kč)/ % 
z kontrolovaného objemu prostředků 

2 3 304 0 2/100,00 0/0 
Počet kontrol, u nichž bylo učiněno závažné zjištění podle § 44 odst. 1 
rozpočtových pravidel, resp. § 22 odst. 3 rozpočtových pravidel územních 
rozpočtů 

0 
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Shrnutí výsledků veřejnosprávních kontrol provedených odborem interního auditu a 
kontroly 

 
Poř. 
čísl
o 

Kontrolovaná oblast Počet 
kontrol 

Zkontrolovaný objem finančních prostředků 
(v tis. Kč) 

1 3.2.1 8           731 438 
2 3.2.2 7               9 931                = 330,7 (EUR) 
3 3.2.3 5           898 696 
4 3.2.4 7             21 800 
5 3.2.5 9               7 333 
6 3.2.6 21             29 219 
7 3.2.7 8      35 052 567 
8 3.2.8 15           149 367  
9 C e l k e m  80        1 847 784* 

1 EUR = průměrně 30,03 Kč 
* mimo kontrolu č. 3.2.7.  

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že uplatněný kontrolní systém zajistil (včetně kontrol 
provedených odbornými odbory) celkem následnou finanční kontrolu v objemu 1,97 % 
z prostředků SR (v roce 2004 v objemu 1,17 %). 

 

3.3 Výsledky vnitřních kontrol 
Vnitřní řídící kontrola se v roce 2005 stala pevnou součástí celého systému kontroly 

ve veřejné správě realizovaného na MŠMT. Struktura a pravidla pro její provádění jsou 
stanovena vnitřními normami ministerstva a ve vazbě na novelizované právní předpisy jsou 
průběžně aktualizována.  

Odbor správce rozpočtu vykonává předběžnou řídící kontrolu u všech navrhovaných 
finančních operací a před uskutečněním veřejných výdajů. V roce 2005 bylo zkontrolováno 
 13 875 majetkových a finančních operací.  

Odborné útvary v postavení příkazců operací, vykonávají rovněž předběžnou řídící 
kontrolu v rámci stanovených kompetencí. Odborné útvary provádějí též průběžné 
veřejnosprávní kontroly, při nichž se zjišťuje správnost čerpání přidělených finančních 
prostředků v průběhu schválené finanční operace.  

Nejčastěji zjišťované nedostatky: 

 administrativní chyby, 
 odborné chyby, pro zdůvodnění financování nebyl předložen právní podklad, 
 ostatní nedostatky. 

Opatření přijatá k odstranění nedostatků: 

 postupovat podle Směrnice č.j. 29 570/2004-17, upravující předběžnou řídící kontrolu na 
MŠMT v návaznosti na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,  

 zpracování „Mapy rizik“, která zpřesňuje rizikové oblasti v činnosti jednotlivých útvarů 
a umožňuje jim věnovat zvýšenou pozornost. 

Skutečnosti zjištěné kontrolami jsou předávány k informaci I.NM, případně do porady 
vedení ministerstva a slouží jako nástroj finančního řízení ministerstva. 
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4. Organizační schéma kompetenčních 
vztahů 
 

Organizační schéma vztahu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jím 
řízenými organizačními složkami státu a příspěvkovými organizacemi 

 
 

MŠMT ---------- organizační složky státu  (§   4 zákona č. 219/2000 Sb.) 
MŠMT ---------- příspěvkové organizace   (§ 54 zákona č. 219/2000 Sb.) 
 
 
 

Organizační schéma vztahu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a právnickými osobami v rámci resortní působnosti 

 
MŠMT ---------- školy a školská zařízení zřizované MŠMT (§ 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 

Sb. ve spojení s § 169 zákona č. 561/2004 Sb.) 
MŠMT ---------- školy a školská zařízení zřizované krajem (zákon č. 129/2000 Sb.) 
MŠMT ---------- školy a školská zařízení zřizované obcemi (zákon č. 128/2000 Sb.) 
MŠMT ---------- školy a školská zřizované hlavním městem Prahou (zákon č. 131/2000 Sb.) 
MŠMT ---------- soukromé školy a školská zařízení (obchodní zákoník, zákon č. 248/1995 

Sb., zákon č. 306/1999 Sb.) 
MŠMT ---------- církevní školy a školská zařízení (§ 8 odst. 6 a § 7 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 3/2002 Sb.) 
MŠMT ---------  veřejné vysoké školy (§ 87 zákona č. 111/1998 Sb.) 
MŠMT ---------- soukromé vysoké školy (§ 39 až 43 zákona č. 111/1998 Sb.) 
MŠMT ---------- v oblasti  podpory sportu (§ 7 zákona č. 218/2000 Sb.) 
                           neziskové organizace v oblasti sportu (§ 3 zákona č. 115/2001 Sb.) 
MŠMT ---------- v oblasti péče o děti a mládež (§ 7 zákona č. 218/2000 Sb.) 
                           sdružení občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) 
                           obecně prospěšné společnosti (zákon č. 248/1995 Sb.) 
                           církevní charitativní organizace (zákon č. 3/2002 Sb.) 
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4.1 Organizace v působnosti kapitoly 333 
MŠMT 

4.1.1 Organizační složky státu  

V působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy působí 3 organizační 
složky státu: ústřední orgán - vlastní úřad MŠMT, Česká školní inspekce a Vysokoškolské 
sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
Úřad ministerstva (MŠMT) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústřední orgán státní správy pro 
předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní 
politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti a pro vědecké 
hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní 
reprezentaci státu. MŠMT je zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Je správcem kapitoly 
státního rozpočtu 333. Hospodaří jako organizační složka státu podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
ve znění pozdějších předpisů.   

 
Česká školní inspekce (ČŠI) 

ČŠI je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní 
jednotkou. Organizačně je členěna na ústředí ČŠI se sídlem v Praze a inspektoráty ČŠI. 
V čele je ústřední školní inspektorka. ČŠI vykonává působnost vymezenou zákonem 
č. 561/2004 Sb. a řídí se vyhláškou č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace 
České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti. ČŠI zpracovává koncepční záměry 
inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. Vykonává inspekční činnost ve 
školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde 
se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe. Vykonává veřejnosprávní kontrolu 
využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163 zákona 
č. 561/2004 Sb.  

 
Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) 

VSC se sídlem v Praze je pedagogicko odborné pracoviště vytvářející materiální, 
sociální, personální a sportovně technické podmínky pro přípravu vrcholových sportovců 
ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby státní reprezentace České republiky. 
V centru pracuje deset sportovních sekcí: atletika, judo, kanoistika rychlost, plavání, šerm, 
krasobruslení, sportovní hry – basketbal, volejbal a házená, kanoistika slalom, zdravotně 
postižení a akademický výběr. Jako organizační složka státu působí od 1.3.2003. 

 
4.1.2 Příspěvkové organizace 

 
K 1.1.2005 působilo v kapitole 333 celkem 91 příspěvkových organizací s přímým  

vztahem ke kapitole 333, v tom 74 přímo řízených organizací v RgŠ a 17 ostatních přímo 
řízených organizací (výzkumné ústavy, instituty, knihovna, pedagogické muzeum, vzdělávací 
a konferenční centra a 1 pedagogické centrum). V průběhu roku došlo ke zrušení 2 OPŘO a 
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sloučení 2 PŘO v 1 organizaci. K 31.12.2005 působilo v kapitole 333 celkem 88 organizací 
(73 PŘO a 15 OPŘO). 

V roce 2004 působilo v kapitole 333 celkem 105 příspěvkových organizací s přímým 
vztahem ke kapitole 333, v tom 74 přímo řízených organizací v RgŠ a 31 ostatních přímo 
řízených organizací (16 OPŘO a 15 pedagogických center). K 31.12.2004 bylo 14 organizací 
zrušeno, v tom: 13 pedagogických center - Příkazem ministryně č. 4 ze dne 2. června 2004 
a Učební středisko MŠMT Podhradí - Příkazem ministryně č. 12 ze dne 30. září 2004. 

 
Přímo řízené organizace 

 
V roce 2005 působilo v oblasti regionálního školství 73, resp. 74 přímo řízených 

organizací – právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
zřizovaných ministerstvem, neboť k 1.9.2005 došlo ke sloučení dvou organizací v jedno 
zařízení (DDÚ a SVP Homole převzala veškeré závazky a pohledávky DDŠ a SVP Šindlovy 
Dvory).Výchovné a provozní podmínky včetně finanční náročnosti jednotlivých organizací 
jsou prakticky nesrovnatelné.  

 
Jedná se o tyto organizace:  

 12 speciálních škol,  
 14 diagnostických ústavů pro děti a mládež včetně Zařízení pro děti - cizince  

Praha 5,  
 41 (42 do 31.8.2005) výchovných zařízení pro děti a mládež v členění na 17 (18) 

dětských domovů se školou (DDŚ) - dříve dětských výchovných ústavů, které 
změnily název v průběhu roku 2004 v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., 
o výkonu ústavní výchovy), 9 výchovných ústavů pro děti a mládež (VÚ a DDŠ) 
a  15 výchovných ústavů pro mládež (VÚM),  

 6 ústavů péče o mládež (VÚ), jejichž součástí není škola.  

Dvě organizace jsou kombinací diagnostického ústavu a výchovného zařízení pro děti 
a mládež. Součástí 16 organizací jsou také střediska výchovné péče (SVP). 

 
Speciální školy a speciální školská zařízení poskytující vzdělávání dětem a mládeži   

zrakově postiženým (4 školy - např. Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Praha 1), 
sluchově postiženým (4 školy - např. Speciální školy pro sluchově postižené, České 

Budějovice), 
tělesně postiženým (2 školy – např. Obchodní akademie, Obchodní a Praktická škola, Jánské 

Lázně), 
s více vadami (Speciální školy pro žáky s více vadami, Velké Meziříčí), 
s vadami řeči (Speciální MŠ a speciální ZŠ pro žáky s vadami řeči, Veslařská, Brno). 
   

Ústavní výchovu zajišťují zařízení dle zákona č. 109/2002 Sb.:  

Diagnostické ústavy - speciální zařízení provádějící komplexní vyšetření dětí 
s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou a poté je umísťují do dalších zařízení. Spektrum 
postižení zde bývá velmi rozsáhlé. Součástí DÚM a DDÚ jsou i střediska výchovné péče 
přijímající děti a mládež na žádost zákonných zástupců.  

Výchovné ústavy a dětské domovy se školou (dříve DVÚ) - speciálně výchovně 
vzdělávací zařízení poskytující komplexní péči dětem s nařízenou ústavní nebo ochranou 
výchovou. 
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Dětské domovy se školou - zřízení pro děti zpravidla od 6 let do dokončení  povinné 
školní docházky, kterou absolvují ve škole, která je součástí zařízení. Hlavním úkolem je 
výchova a vzdělání těchto dětí s cílem integrace do společnosti a vyloučení možného selhání 
v budoucnosti.  

Výchovné ústavy - poskytují dočasný azyl pro děti do věku 18 (19) let s nařízenou 
ústavní nebo ochranou výchovou. Součástí programu je i profesní příprava v několika 
učebních oborech s cílem připravit své svěřence na nový mimoústavní život. Tato zařízení pro 
mládež s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou mládeže ve věku 15 –18 (19) let jsou 
často úzce specializované – např. VÚM s léčebným režimem drogové závislosti, VÚM pro 
nezletilé matky s dětmi, VÚM pro zdravotně handicapovanou mládež.  
 
Ostatní přímo řízené organizace  

 
Dům zahraničních služeb MŠMT (DZS) 

DZS se sídlem v Praze plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších 
styků se zahraničím v souladu se zřizovací listinou, schváleným statutem a dle pokynů 
a v rozsahu stanoveném MŠMT.  

 
Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 

ÚIV se sídlem v Praze byl založen dne 1.10.1967 a plní pro oblast vzdělávání, školství 
a péče o mládež funkci statisticko-evidenční, analytickou, informační a knihovnickou. Je 
centrálním zpracovatelským místem statistického informačního systému. Ústav provádí 
analytickou a prognostickou činnost zejména pro státní správu ve školství a podílí se 
na koncepční činnosti ministerstva. Zprostředkovává a poskytuje informace o vzdělávání 
a školství odborné i široké laické veřejnosti, a to publikační činností, kterou provádí divize 
nakladatelství TAURIS. ÚIV se zabýval přípravou reformy maturitní zkoušky ve všech 
typech středních škol podle zadání MŠMT. Mimo jiné vydává každoročně statistickou 
ročenku, ve které jsou uváděny demografické údaje o školství např. přehledné tabulky o počtu 
studentů v členění podle stupňů vzdělání, typu škol, počty studentů v I. ročnících a pod. 

 
Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) 

VÚP v Praze vznikl dne 27.10.1945 a je výhradním odborným pracovištěm na území 
České republiky zabezpečujícím řešení otázek vzdělávání a výchovy na školách poskytujících 
všeobecné vzdělávání.  
 
Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) 

NÚOV je koordinační, pedagogicko-poradenskou, expertní a výzkumnou institucí 
pro řešení otázek vzdělávání, jehož základním posláním je všestranně napomáhat rozvoji 
počátečního (středního a vyššího) i dalšího odborného vzdělávání. Podílí se na realizaci 
opatření směřujících k posílení hospodářské a sociální soudržnosti v rámci strategie vstupu 
do Evropské unie.  

 
Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze (PM JAK) 

PM JAK je státním resortním muzeem MŠMT se stoletou tradicí a patří mezi nejstarší 
muzea v České republice. Vznik muzea se datuje r. 1892. Působnost muzea je orientována 
na činnost sbírkotvornou, výstavní, vědeckovýzkumnou a�kulturně-osvětovou. Je zařazeno 
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do hlavního mezinárodního soupisu muzeí zabývajících se pedagogikou a vzděláváním 
„History of education-museums and cOllection“.  

 
Institut pedagogicko-psychologického poradenství Praha (IPPP) 

Hlavním předmětem činnosti IPPP je monitorování a analýzy poskytovaných 
poradenských služeb ve školách a školských zařízeních na území České republiky v oblasti 
preventivní, pedagogicko-psychologické, speciální pedagogické a volby další vzdělávací 
cesty.  

 
Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Telč (VKC) 

VKC je v přímé působnosti MŠMT od roku 2000. Zabezpečuje odbornou přípravu 
pracovníků MŠMT, jím zřizovaných organizací a řídících pracovníků resortu školství, 
koordinuje mezinárodní spolupráci v oblasti dalšího vzdělávání pracovníků ministerstva a jím 
zřízených organizací, zajišťuje organizační, ubytovací a stravovací služby spojené 
s pořádáním vzdělávacích, vědeckých a společensko-kulturních akcí, mezinárodních 
konferencí a seminářů a jiných vzdělávacích a informačních akcí MŠMT.  

 
Institut zájmového vzdělávání MŠMT (IZV) 

IZV se sídlem v Hořovicích vznikl 31.8.2000. Je účelovým odborným zařízením 
MŠMT v oblasti zájmového vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí 
a mládeže v době mimo školní vyučování a akreditovaným pracovištěm pro přípravu 
vedoucích dětských a mládežnických kolektivů.  
Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 byl ke dni 30.6.2005 zrušen. 

 
Středisko vzdělávání, informací a služeb MŠMT (SVIS) 

SVIS se sídlem v Prachaticích vznikl v roce 2000. Jeho hlavním úkolem je 
organizování a zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středisek volného 
času a dalších pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase. 
Příkazem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 byl ke dni 30.6.2005 zrušen. 

 
Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) 

CSVŠ se sídlem v Praze se zabývá vědeckovýzkumnou činností, zpracováním 
a zprostředkováním informací pro oblast terciálního vzdělávání. Řeší výzkumné úkoly, 
vypracovává studie v oblasti analýzy, koncepce a strategie terciálního vzdělávání. Zpracovává 
podklady pro koncepci zvyšování odborné a pedagogické úrovně škol terciálního sektoru, 
vydává odborné tisky, periodika a publikace. Organizuje realizaci vzdělávacích programů 
Evropské unie, zajišťuje činnost plynoucí z mezinárodních dohod o uznávání dokladů 
o vzdělání. Pořádá semináře a konference se zahraniční účastí, koordinuje činnost 
při zavádění a rozvoji distančního vzdělávání v České republice.  

 
Státní technická knihovna (STK) 

STK se sídlem v Praze je ústřední odbornou knihovnou resortu MŠMT. Poskytuje 
knihovnické a informační služby především vysokému školství, výzkumu a vývoji a současně 
plní funkce veřejně přístupné vědeckotechnické knihovny. Zabezpečuje spolupráci a kontakty 
s knihovnicko-informačními pracovišti, organizacemi a systémy na mezinárodní úrovni. Řeší 
výzkumné a vývojové úkoly a plní funkci uzlu informační infrastruktury výzkumu a vývoje. 
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Je školícím pracovištěm pro odborné vzdělávání knihovníků, informačních pracovníků 
a uživatelů.  

 
Komise J. W. Fulbrighta  

Komise  J. W. Fulbrighta se sídlem v Praze byla ustanovena na základě mezivládní 
dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Zajišťuje studium, 
výzkumnou činnost, školení a další vzdělávací aktivity občanů USA v ČR a občanů ČR 
v USA. Dále zabezpečuje výměnu studentů, výzkumných pracovníků, učitelů, umělců a 
jiných odborníků mezi uvedenými státy. Součástí její činnosti je provoz Poradenského 
střediska pro zájemce o studium v USA.  

 
Antidopingový výbor ČR (ADV) 

Antidopingový výbor ČR se sídlem v Praze vznikl 1.1.2000. Je výhradním 
pracovištěm s celostátní působností, zabezpečující antidopingový program v oblasti 
koncepční, kontrolní a osvětově výchovné na základě usnesení vlády o přistoupení České 
republiky k Evropské antidopingové úmluvě. 

 
Národní institut dětí a mládeže (NIDM) 

Na základě Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2004 ze dne 
19.11.2004 se uskutečnila transformace Institutu dětí a mládeže se sídlem v Praze, Institutu 
zájmového vzdělávání se sídlem v Hořovicích a Střediska vzdělávání, informací a služeb se 
sídlem v Prachaticích. Transformace byla prováděna do 30.6.2005 a jejím výsledkem je 
jediná organizace – Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Jedná se o účelové odborné 
zařízení MŠMT v oblasti naplňování úkolů vyplývajících z Koncepce státní politiky pro 
oblast dětí a mládeže do roku 2007 a dalších přijatých dokumentů. Významnou oblastí 
činnosti NIDM jsou též aktivity vyplývající ze spolupráce s institucemi veřejné správy, 
s NNO a soukromými subjekty v ČR i v zahraničí, pro něž je v oblasti dětí a mládeže 
odborným partnerem.  

 
Učební středisko MŠMT ČR Richtrovy boudy (US RB) 

Učební středisko se nachází v Peci pod Sněžkou a je účelovým zařízením 
poskytujícím ubytovací a stravovací služby. Zajišťuje především lyžařské výcvikové kursy 
pro školy a školská zařízení, pořádání kursů, školení, instruktáží, porad, zimní rekreace 
pracovníků MŠMT, škol v přírodě a jiných vzdělávacích akcí.  

 
Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (PC) 

PC bylo zřízeno 1.1.1995. Plní úkoly řídícího a koordinačního pracoviště pro polské 
národnostní školství, zajišťuje překlady, tisk a distribuci učebnic v polském jazyce.  
 
Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

Národní institut pro další vzdělávání vznikl v roce 2005 z Pedagogického centra 
Praha, proběhla zde transformace, na jejímž základě bylo v rámci příspěvkové organizace 
zřízeno pracoviště zapsané v rejstříku škol podle školského zákona - Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. NIDV zajišťuje DVPP škol a školských zařízení, 
poskytuje poradenství školám a školským zařízením, zabezpečuje koordinaci podpůrné 
činnosti pro školy a školská zařízení a koordinaci rozvojových programů a dalších akcí 
(tuzemských, evropských a mezinárodních).  
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5. Seznam použitých zkratek 
ADV     Antidopingový výbor ČR 
AV        Akademie věd 
BV        Běžné výdaje 
CSVŠ   Centrum pro studium vysokého školství 
ČNB     Česká národní banka 
ČŠI Česká školní inspekce  
ČR Česká republika 
DD  Dětský domov 
DDÚ     Dětský diagnostický ústav 
DM   Domov mládeže 
DÚ        Diagnostický ústav 
DÚM    Diagnostický ústav pro mládež 
DVÚ Dětský výchovný ústav 
DVUPP   Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
DZS Dům zahraničních služeb 
EK        Evropská komise 
ESF Evropské strukturální fondy 
EU Evropská unie 
EUR      Společná měnová jednotka Evropské unie 
FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb 
GA ČR  Grantová agentura České republiky 
GA  Generální auditor 
GD Generální dodavatel 
HV Hospodářský výsledek 
INV Investiční výdaje 
ISPROFIN Informační systém programového financování 
IPPP Institut pedagogicko-psychologického poradenství  
IZV Institut zájmového vzdělávání 
KIVS    Komunikační infrastruktura veřejné správy 
KV        Kapitálové výdaje 
LPZ Limit počtu zaměstnanců  
MHMP Magistrát Hlavního města Prahy 
MF Ministerstvo financí 
MI Ministerstvo informatiky 
MK Ministerstvo kultury 
MO Ministerstvo obrany 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MZdr Ministerstvo zdravotnictví 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NFV  Návratná finanční výpomoc 
NIDM Národní institut dětí a mládeže 
NIDV Národní institut pro další vzdělávání 
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NIV Neinvestiční výdaje 
NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad 
NNO     Nestátní neziskové organizace 
NÚOV  Národní ústav odborného vzdělávání 
OBV     Ostatní běžné výdaje  
OP RLZ  Operační program Rozvoj lidských zdrojů    
OkÚ Okresní úřad 
ONIV  Ostatní neinvestiční výdaje 
OON  Ostatní osobní náklady 
OPPP Ostatní platby za provedenou práci 
OPŘO Ostatní přímo řízené organizace 
OFSA   Operace státních finančních aktiv 
OSS Organizační složka státu 
OÚ Odborné učiliště 
PC Pedagogické centrum 
PM JAK  Pedagogické muzeum J. A. Komenského 
PO Příspěvková organizace 
PŘO Přímo řízená organizace 
RgŠ  Regionální školství 
RUD Rozpočtové určení daní 
PZ  Počet zaměstnanců 
SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání 
SKP Standardní klientské pracoviště 
SOŠ Střední odborná škola 
SOU  Střední odborné učiliště 
STK Státní technická knihovna 
SVIS Středisko vzdělávání, informací a služeb 
SVP      Středisko výchovné péče 
ŠVP  Školní vzdělávací program  
ŠVIP Školský vzdělávací portál 
ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání 
ÚSC  Územní samosprávný celek 
US RB Učební středisko Richtrovy boudy  
VaV Výzkum a vývoj 
VKC Vzdělávací a konferenční centrum 
VOŠ Vyšší odborná škola 
VPS Všeobecná pokladní správa 
VSC Vysokoškolské sportovní centrum  
VÚDM  Výchovný ústav pro děti a mládež 
VVŠ Veřejná vysoká škola 
TV Tělovýchova  
ZŠ Základní škola 
ZUŠ Základní umělecká škola 
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II. Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2005 
 

1. Tabulkové přílohy  
 

Příloha č. 1  Bilance příjmů a výdajů SR v druhovém členění rozpočtové skladby    (str. 1 - 6) 
Příloha č. 2  Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (str. 1 – 2) 
Příloha č. 3  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
Příloha č. 4  Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje (str. 1 – 2) 
Příloha č. 5  Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků PO, dotací a půjček  
Příloha č. 5a Neinvestiční výdaje organizačních složek státu na povodňové škody * 
Příloha č. 5b Investiční výdaje organizačních složek státu na povodňové škody * 
Příloha č. 5c Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím na povodňové škody * 
Příloha č. 5d Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím na povodňové škody * 
Příloha č. 5e NIV dotace podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím na povodně * 
Příloha č. 5f INV dotace podnikatelským subjektům a nezisk. org. na povodňové škody * 
Příloha č. 5g Neinvestiční půjčky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům  

a neziskovým organizacím na povodňové škody * 
Příloha č. 5h Investiční půjčky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům 

a neziskovým organizacím na povodňové škody * 
Příloha č. 6  Přehled účelových dotací krajům a obcím a půjček (návratných finančních 

výpomocí)  
Příloha č. 6a Účelové neinvestiční dotace krajům 
Příloha č. 6b Účelové investiční dotace krajům 
Příloha č. 6c Účelové neinvestiční půjčky (návratné finanční výpomoci) krajům * 
Příloha č. 6d Účelové investiční půjčky (návratné finanční výpomoci) krajům * 
Příloha č. 6e Účelové neinvestiční dotace obcím * 
Příloha č. 6f Účelové investiční dotace obcím 
Příloha č. 6g Účelové neinvestiční půjčky (návratné finanční výpomoci) obcím * 
Příloha č. 6h Účelové investiční půjčky (návratné finanční výpomoci) obcím * 
Příloha č. 7  Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených  

v  ISPROFIN 
Příloha č. 8 Přehled o převodech prostředků SR do rezervního fondu a jejich použití podle  

§ 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
Příloha č. 8a Zdroje rezervního fondu ústředního orgánu MŠMT za rok 2005 
Příloha č. 8b Převod do RF ministerstva dle závazných ukazatelů kapitoly 333 na rok 2005 
Příloha č. 9   Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2005 v členění podle 

jednotlivých druhů změn 
Příloha č.9a  Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2005 v členění 

podle jednotlivých druhů změn 
Příloha č.10  Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2005 (s kódem „3“)  

(str. 1 – 3) 
 
* Přílohy označené hvězdičkou vykazují nulovou hodnotu, a tudíž nejsou zařazeny z důvodů 

přehlednosti předloženého materiálu.  
 
 
 

http://www.msmt.cz/uploads/soubory/ekonom/ZJPrilohykZaverecnemuctukapitoly333zarok2005.xls
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2. Roční účetní závěrka (sestavy a 
komentář) 
 

Rozpočtové příjmy kapitoly 333 a jí zřízených organizačních složek státu podle položek 
rozpočtového třídění (Fin2-04U)  

Rozpočtové výdaje a financování kapitoly 333 a jí zřízených organizačních složek státu podle 
paragrafů funkčního třídění a položek druhového třídění (Fin 2-04U)  

Rozvaha - sumář za organizační složky státu kapitoly 333 

Výkaz zisku a ztráty - sumář za organizační složky státu kapitoly 333 

Příloha– sumář organizační složky státu kapitoly 333 

Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace kapitoly 333 

Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace kapitoly 333 

Příloha– sumář za příspěvkové organizace kapitoly 333 

Komentář k roční účetní závěrce kapitoly 333 za účetní období do 31.12.2005 
 

 
 


